Quaclappen 1613 -1620
Hof 16710b. Quaclap ( 1613 en 1614, tm april; dit is het tweede deel, het eerste deel omvat 1612,
bewerkt als 16710) Of vroeger : YY 24.
205. DE EERSTEN RECHTDACH IN DEN NIEUWEN JAERE 1613 is geweest den 19 jan 1613.
Taco van Aysma als mede erfgenaam van Hessel van Aysma in leven president van dezen Hove, als
last hebbende van de andere erfgenamen. Contra De Gedeputeerde Staten van Friesland. In Factis.
Timen Jans c.s; requirant
Contra
Broer Wolters. HETH HOFF restituerende de req.
tegens verloop van tijd.... en de tijd van drie weken om zijn productie te mogen doen en cond.
emneert de req. In de kosten van den processe.
20 jan 1613.
Waling Walings, Barthoud Barthouds, Cornelis Gerbrants, en Jacob Stevens als last en procuratie
hebbende van de ingezetenen van St. Jacobs (Jacobi) Parochie en Waling Adriaans, Dirck Willems,
Lenerd Adriaans en Harent Henricx als volmachten van St Anna Parochie.
Contra
De Gedeputeerde Staten van Frld. Te compareren voor de Commisaris van den Hove, die hun zal
verenigen indien hij kan indien niet hem informeren op zekere poicten van Offitie.
POINCTEN: 1. Oft de commissarissen van de Gedeputeerden om nieuwe inhuringe te doen
gewoonlijk zijn daar rapport van te maken. 2. Ende offt sodanige inhurunge bij de commissarissen
gedaan voor onvoltogen worden gehouden, voor en aleer bij de selve Heren Gedeputeerden zulks
niet is geadprobeerd. 3. Oft en wanneer op de inhuringe in questie na rapport van de
commissarissen, bij den heren gedeputeerden niet is dispositie gevallen. 4. Wanneer de inhuringe
op de landpachten is gebeurd; 5. Oft de impt. de pacht of huur betaald hebben na de inhuringe in
quaestie, dan oft se genoten hebben kwijtscheldinge, na luijt de resolutien, volgens die van de
landsdag van 1602? en die te recouvreren. 6. Oft de meijers landen overdragen hebben, niet
goedwillig voor het commissariaat des heren Rentmeester de jaarhuur hebben betaald.
21 jan 1613.
Claas Dirks burger binnen Dokkum, voor hem en geassisteerd met de hopman Take Lijuwes,
Rinnert Sickes zijn scriver, en Deitse Rentses, ende Tseetske , Gosse Minnes wed. voor haar
interessen Contra Haie Luitiens [207] burgemeester te Dokkum, Sipcke Gratema, Tamme Tonis
en Dirck Jelmers als bewijndholders van de Rederije en Servant binnen Dokkum opgericht.
HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te restitueren volgens Libelle en te betalen 1.400 c.gld; met
de schaden en intressen van dien en in de kosten van den processe tot s'Hoffs taxatie.
Janneke Loenen (?) wed.van Bartholomeus Oldeneel, in leven deurwaarder van den Hove,
Contra Claes Brantsum, deurwaarder van den Hove. In Factis binnen 6 weken peremptoir.
Pietke Reuwerds e.h. van Ulbe Rijurdt Barthoudts metselaar, erfg. van wln. Reuwe Pieters haar
vader, resumerende de proceduren bij haar ader en de magistratslieden en Aertgen Dirks dr.wed.
van de selve Reuwe req. Contra Pieter Ryurdts Bantert ged. In Factis voor Roussel,
Juke Douwes, req. Contra
Sibe Thomas, gedaagde.
HET HOFF cond. de ged. om op des impt.s artikelen te antwoorden, binnen drie dagen na
informatie ? deses, houdt de artikelen voor bekend, reserverende de kosten tot het uitdragen der
saeke.
208.
Dr Theodoretus Tiara als vader en voorstander van zijn kinderen
Contra
Oene Oenses voor hem en als voogd van Catharina Gosse dr. zijn e.h. HET HOFF cond. de ged.
aan de impt. te betalen de kosten van de wijnkoop over de gedane verkopinge gevallen te betalen
van 27 g.gld 10 strs.; en verklarende de req. Voorts niet ontvankelijk.
22 jan 1613.
Jan Harmens voor hem en als man en voogd van Auck Martens dr.en c.d.r ; Contra
De Wethouderen der stede Leeuwarden,
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 515

g.gld; met de schaden en intressen etc. onder kortinge van 400 g,gld mits overleverende de
coopbrief, en voorts niet ontvankelijk.
209.
Suster Schelte dr. huisvrouw van Claes Borenstra (Bornstra?) deurwaarder van den Hove, als
voorstanderse van haar kinderen bij Lodewijc Meijns in echte getogen.
Contra
Matthias Rommerts.
HET HOFF cond. de ged. te betalen 143 c.gld; en 2
strs, met schaden en intressen sedert de litescontestatie gevallen, en om redenen compenseert de
kosten en de vordere eisen voor de commissaris die hun zal verenigen etc....
Tyalling van Camstra wonende te Sexbierum, impt. in conventie en gedaagde in reconventie,
Contra
Syuck van Wijnnia (Wijngie) te Marrum, voor hem en als voogd van Jfr. Lijsbeth
Heslinga, zijn e.h. in conv en in reconv.
HET HOFF ord. de ged. de impt. te betalen van vier jaren renten onder de presentatiën bij hem
gedaan,en voorts in de schaden gehad en geleden te hebben en nog te lijden, en voorts alle jaren 10
gelijke guldens, insgelijks met schaden etc... en in Reconventie recht doende ord. partijen te
compareren voor de Commissaris POINCTEN. 1. Van wie de 2 pm. lands zijn affgekomen; en bij
wat landsate die gebruikt worden. 2. Hoe lange Camstra of zijn voorgangers daarvan in possessie
zijn geweest, en door wat titel hij deze bekomen heeft? En deze althans bezit.
210.
Ulbe van Ailva als vader en leg. adm. van zijn kinderen bij Jfr. Reentien Osingha, en Mr. Eisse
Lijklema als m.e.v. van Jfr. Jel Osinga, als erfgenamen van wln. Sijbrand Osinga.
Contra
Jfr. Imck van Dekama, als e.h. van Haio van Scheltema, In Factis voor Sandio.
25 jan 1613.
Jfr Genoveva Rattaller wed. van wln. Wolferd van Lezaan, req; Contra
Jfr Elisabeth Rattaller,
HET HOFF onder de verklaringen van de triumphant in het 3e en 4e
artikel gedaan, cond. de gedaagde haar oppositie kosteloos en schadeloos aff te doen ... etc..
211.
Meinte Rencx voor hem en als vader en leg. adm. van Bauck zijn dochter en haar kind bij wln.. Pier
Doeckes haar overleden man in echte getogen req.
Contra
Doecke Hotses te Goutum
In Factis.
Johannes Sannes triumphant;
Contra
Otto Mennes (Meuwes?) voor hem zelf, en als
volmacht van de ingezetenen van Oldeholtwolde; en Pieter Stellingwerf. Grietman (secretaris?) van
Hennaarderadeel, wonend te Wommels. Dat de zaak ter hoogte van 429 c.gld haar voortgang zal
hebben. En verklaart de req. voor het meerder geeiste niet ontfangbaar; onverkort Otto Mennes zijn
recht jegens Pieter Stelligwerf.
Johannes Pieter Sannes, triumphant ;
Contra
Renke Tyedgers voor hem en zijn
consorten als erfg. van de helft van wln.. Jeyp Tyedgers, in tijden ontvanger van Oldeholtwolde.
.......... niet ontfangbaar.
212.
26 jan 1613.
Henric Jans req.
Contra
dr. Sibrand Siccama.
HET HOFF cond. de ged. de
req. de additionele artikelen te beantwoorden, mits het recht hebbende van copia of visie van des
req. eerste artikelen, .... reserverende de kosten.
Doorgehaald.
Syurd en Wijbe Syurdts, resumerende de proceduren bij Dirck Henricx; hun curator.
Contra
de erfgenamen van wln. Jan Frans zn van ter (?) Meij, hebbende de proceduren geresumeerd.
Het Hoff cond. de ged. de proceduren kosteloos en schadeloos af te doen.
Otto Clant, woonachtig in de Omlanden, impt.;
Contra
Dirck Baard grietman van
Haskerland en juffr. Maria Clant zijn huisvrouw, het HOFF cond. de ged. om met de eiser te
procederen tot scheiding en delinge van de goederen van Jfr. Atke Douma, onder de presentatie van
de artikelen van het repliek gedaan, en compenseert de kosten.

213.
His Lamberts dr. wed.Paulo Frans zn Ens,in leven burgemester tot Bolsward, als cessie en transport
hebben de van Frans Paulus Ens en Hylck Jans dr. e.l.;
Contra
Mr Andries Jacobs burgemeester en chirurgijn binnen Bolsward als voogd van Franchina Martine
dr. zijn e.h.; en c.d.r onder verband van goederen. HET HOFF onder de exemptie in het 9e artikel
gedaan en stellende cautie van de namaninge van Frans Paulus Ens, cond. de ged. om de impt. te
betalen de somma van 136 g.gld en 18 strs; 10 penningen, de eerste mei 1610 te verschijnen; nog
673 gelijke guldens 19 strs op mei 1611; en 1612. telkens de helft, met schaden etc.... en in de
kosten van het proces.
Jfr. Lijsck van Heringa, e.h. van Arent van Isselmuden, Coert van Isselmuden oud omtrent 25
jaren, of hem voor jarich dragende, Jfr. Anna, nog geen 25 jaren old wesende, en zij samen voor
wijlen Eppe van Heringa hun moeders broeder en door testament erfgenamen van zijn goederen, en
gerechtigheden hier te lande gelegen. En voorzoveel node geasisteerd met Erenst van Isselmuden
hun vader, en in die qual. mede erfg. van wijlen Sasker van Heringa, en Jfr. Hilke van Aykingha,
hun resp. overleden vader en moeder, oldevader [214] en oldemoeder. En immediate erfg. door
testament van Eelke van Heringa hun overleden broeder resp oom.
Contra
Worp van Tyessens.
HET HOFF ord. de ged. om in conformiteit van het vonnis van 2 nov. lestleden volgende de impt's
verklaring in het 42e, 43e en 44 artikel van het repliek te procederen tot ontscheidinge van de
goederen mitsgaders van de questien en geschillen daaruit rijzende, en om redenen compenseert de
kosten.
25 jan 1613.
Pieter Taekes en Auck Pieters dr.e.l. e.l te Jorwert,
Contra
Sibrant Takes te Hilaard,
als voorm en cur.over de kinderen van wln. Matheus Seerps en Aeffke Taekes, in leven gewoond
hebbende te Fons.
HET HOFF restituerende de originaal geappelleerde tegens de artikelen bij
Sibren Takes in de sterfhuize van Matheus vs. gepleget verklaart de appellant bij het vonnisse van
de Nederrechter niet bezwaard. En cond. hem in de kosten van het proces.
215.
Jacob Hooglander als wett. voorst van zijn knn. bij Teed Poppe dr. zijn overleden huisvrouw, impt.
Contra
Douwe Annes postulant binnen Sneek, en Margaretha Dirks dr. e.l.;
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 69 g.gld 12 strs, van de jaarlijkse renten ten processe
genoemd, verschenen de 1e mei 1607, 1608, 1609 en 1610. onder deductie van 8 g.gld en 14 strs en
voorts te betalen alle jaren op de 1e mei 70 g.gld; 10 strs, onder deductie van 14 strs, jaarlijks met
schaden en intresses etc... en de impt. verder niet ontfangbaar, onverkort....
Uulke Poest (Porst?) burger in Leeuwarden,
Contra
Aarend Jans te Lyussens (-erga)
HET HOFF cons de ged. de impt. te betalen de helft van 26 g.gld; en de helft van 7 g.gld en 3str;
met de schaden etc... en de impt. voor het overige niet ontfangbaar. En cond. hem in de kosten.
Albert Pieters en Gats Henricx e.l Contra
Anna Jans dr. e.h van Claas Reintses in
Wolvega, HET HOFF doet te niet het vonnisse van de Nederrechter, en bij nieuwe sententie recht
doende cond. de geappelleerde te gehengen en te gedogen de landen in quaestie, de appellant weder
geadmitteerd werden, alsmede haar oppositie daartegens costeloos af te doen.
216.
Claas Wolters burger en sch(epen?) binnen Haarlem, impt.
Contra
Jelle
Ryurdts en Folcu (?) Dirks dr; op de Joure, HET HOFF doende recht op de versochte pervijsie
cond. de gedaagde te namptificeren 944 c.gld en in conventie rejekteert de exemptie. En wijst
partijen in factis.
Wabbe Wijbes en Syurdtke Haitse dr. e.l
Factis.
Claas Wolters schepen te Haarlem
29 jan 1613.

Contra

Claas Wolters schepen te Haarlem.

In

Contra

Wabbe Wijbes en Syurdtke. In Factis.

Tyepke Goverds impt.
Contra
Willem Harmens gd. HET HOFF cond. de
ged. de impt. ter zake van 98 g.gld; en hem te guaranderen het meesterloon medicamenten en
andere onkosten over het ..... gedaan, en bij reconventie recht doende verklaart de impt. tot zijn eis
niet ontfangbaar; en cond. hem mede in de kosten van beide instantien.
217.
Buwe Sikema (!) wonende op de Wijgeest, onder de klokslag van Oltwolde,
Contra
Louw Thomas onder de klokslag van Dokkum, HET HOFF taxeert de dotien(?) ten procese geroerd
ter somma van 400 g.gld; en ord, dat de executie daarvan doorgang zal vinden. Onder de presentatie
door de impt. gedaan in het 28e artikel,van het repliek.
Harmen en Pieter Aaldriks zonen req.
Contra
Adriaan Willems in zijn qual.
HET HOFF restitueert de ged. tegen verloop van tijd en gunt hem alsnog twee weken om zijn
produktie te mogen doen.
30 jan 1613.
Ju Wijbes Adama burger en coopman binnen Sneek,
Contra
Everd Mercx burgemeester in de IJlst, als voogd van Rixt Sijoerds zijn e.h. gereq.
HET HOFF cond. de geapp. te gehengen en gedogen dat de .... landen ten req's huizinge bij Lijuwe
van Jukama Rd. Ord. met overroepinge van de Magistraat van Sneek, geopend en ontscheiden
werd, des dat bij de openinge van dien mede werde gemaakt nieuwe inventarisatie en staat, der
goederen, en verhalende dan de req, daar te boven, voor in ... meer ontvang onverkort de 6e artikel
op de dispensatie van Beits Rinke dr, te ...... en mede zijn recht zo hij vernemen zal. En om
redenen compenseert de kosten.
218.
Siju Augustinus wed.hopman Harmen Jansen,
Contra
Aarend Frans Wabbels.
Het HOFF cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat de verklaring van beneficie van inventaris
onde het 9e artikel gedaan worde geinterineerd, en comp. de kosten.
Dr. Galenus Foppens curateur over de goederen van Syurdt Conincx geresumeerd hebbende de
proceduren bij dezelve Conincx ; impt. en triumphant
Contra
Claas Harmens als m.e.v van Maike Jans dr, zijn e h. en mede voor Lambert Warners als voogd van
Lijsbeth Jans dr. zijn e.h.; en Cornelis Jans zoon Oliven (?) ged.
HET HOFF verklaart de ged. met de summa van 1700 c.gld voor ijder van vier partijen namptliken
verhaald in de 22e artikel van hun verklaringe en met presentatie mede gedaan in de 10e artikel in
het leste bladt, vandien neffens de twee huizen volgens de triumphant's antwoord in de 33e en 34 e
artikel van zijn debat op deductie te mogen volstaan, cond. dezelve gedaagde om de 890 c.gld 11
strs, 4 penningen gemeldet in de 21e artikel, van de deductie tot vermindering met 1520 Lb. van ....
in de 1e en 2e artikel gemeld, ende om redenen compenseert de kosten. En ordonneert partijen
nopens het inhold van de art 3-7 te compareren voor Ulenburch, POINCTEN: wat de oorzaken zijn
van de vele deducties? ( een groot aantal, zie pag 218 van de quaclap.)
219.
Wopke Jarichs burger in Leeuwarden req.
Contra
Claes Meijns, geappelleerde
HET HOFF cond. de ged. te consigneren alsulke 42 c.gld; als bij hem uit hande van de derwaarder
Willem Radijs is ontvangen, en te gedogen dat deselve bij de req. Onder genoegzame cautie gelicht
werden.
Jfr. Reentien Aesgema, wed. Epo van Bootsma, applt
dr. ........... voor de commissaris......

Cntra

Peter Henricx en Ael Jans

Jfr. Tseets van Holdingha wed.Sibrant Walta,
Contra
Jan van Elij (Elen?) burger in
Leeuwarden;
HET HOFF cond. de ged. Om de impt. onder de presentatie in haar eis ten
processe, .... van 40 mad maden ieder tot 12 g.gld; aan de impt. te betalen; de kooppenningen
allerheiligen 1611 en mei 1612 verschenen ; voorts haar impt. te doen hebben en te doen hebben op
deselve allerheiligen; alles met schade etc.....
220.

Gerrijt Jans van Aarenhem, als last en proc. hebbende van Margaretha van Loo, wed.van Georgien
Rattaller, in leven president van den Hove te Utrecht, Jfr. Genoveva Rattalles wed.van W. van
Lezaen, en Juffr. Elisabeth Rattaller laatst wed. van de Capitein Jarges (??) en Jfr. Ida van Loo haar
moeder.
Contra
Aarnd van Loo binnen Leeuwarden en mede voor Cornelis van Loo, te Rijswijk, Jacob van de
Ende, Gouverneur tot Weenen (?); Jan van Ende(n) in 's Gravenhage, als voogd van Maria van Loo,
zijn e.h ; Jr. Bardenstein te Alkmaar als vader en voorstander van zijn kinderen bij Cornelia van
Loo, zijn e.h.; Jfr Maria Rens (?) nagelaten dochter van Margaretha van Loo en Peter van Offen... ?
te Haarlem als wett. voorst. van zijn knn. bij Maria van Loo geprocreerd, dr. Suffridus Hania
voor.... Jfr Margaretha van Loo [221] zijn schoonmoeder, en juffr. Machtelt van Loo wed. van Jan
van Roorda, Rienck van Dekama voor hemzelf, en als erfg. van Albert van Dekema zijn broeder
Tyalcke van Sickingha als m.e.v. van Maria van Sijerxma, en Margaretha van Sijrcksma we van
wln. Gabriel van der Meulen. HET HOFF verklaart de req. niet ontvangbaar, en in de kosten....
1 febr 1613.
Matthias Maccum chirurgijn tot Workum, contra
Rein Sijtses te Workum,
.... niet bezwaard en in de kosten.
222.
Jantien Boelema vor haar en haar kinderen bij mr. Menno Broersma en voor Sicke Jetses wonende
bij Bolswart. HET HOFF cond. de ged. de impt. te restitueren onder genoegzame cautie de somma
van 95 c.gld en 7 strs, met schaden etc...
Pibe Wopkes tot Buir,
Contra
Fedde Pijbes en Trijnke Alles, e.l. op Hania Staten te
Minnertsga. HET HOFF cond. de ged. onder de presentatie in het 10e en 20e artikel genoemd en
in het einde van de remonstrantie gedaan, de impt. te betalen de helft van 632 g.gld; in een, en de
helft van 60 g.gld in een andere partije; met de schaden etc..
223.
Pibe Wopkes te Buir,( Boer) Contra
de vorige partij.
HET HOFF cond. de ged. onder de presentatie gedaan in het 23e artikel des replycqs, de helft van
300 g.gld met schaden, de helft van 120 ggld mitsgaders de helf van de hooivruchten van 4 ½
pondemaat, met schaden etc.... en on redenen compenseert de kosten
2 feb 1613.
De erfg. van Albert Everts zn. Boner, req. Contra
Ebe Everds Boner (?)
HET HOFF cond. de gereq. om de req. te exhibreren de versochte stukken, voor zo vele die niet
zijn geexhibreerd, en de ged. zal onder ede verklaren nog onder hem berustende, en niet te hebben
ter qui.... verbracht. Ordonneert partijen daarna binnen 2 maanden het proces in state van wijzen te
brengen. Reserverende de kosten...
Alle Teyens impt.
Contra
Goverd Teyepkes en Trijn Cornelis, e.l. ged. en excipienten.
HET HOFF orde de gereq e antwoorden.... reserverende de kosten.
224.
Dubbrich Vincnts wed. van Jan Kempes, voor haar en de knn.; mede het recht hebbende van Joost
Fueckes, en Renu Gerijts dr;
Contra
Pibe Jurriens, mederechter van Menalduma
deel, als het recht en mede geresumeerd hebbende de proceduren van Hancke Bottes, door het
versterven van zijn tegenwoordige huisvrouw, wijlen moeder, gecondemneerde.
HET HOFF ordonneert dat de sentenie in date 91 dec 1607 en de taxatie van den Hove van 19 juli
1610 daarop gevolgd met CC bij het repliek over gelegd haar voortgang zal vinden.
Doorgehaald:
Wijbe en Syurdt Syurdts en Jelke Syurds als erfg. van Syrdt Syurdts.
Contra Cornelis Sytses,
Jacob Jans c.s als erfg. van Jan Frans van der Meij. ( niet ontfangbaar)
225.
Georgien Alberts, appellant,
Contra
Marck Barte.. geapp.
Casseert de proceduren volgens het 12e artikel ....
Lucas Jarges impt. en Triumph.

Contra

Tyepke Iges Siccama, voor hem en caverende

de rato voor Bauck Siccama zijn zuster, als erfg. van wln. Hylck Siccama.
Het HOFF cond. de ged. onder de presentatie bij de impt. gedaan, zijn oppositie kosteloos en
schadeloos af te doen.
Rijxt Alle dr. e.h. van Jorrijt Tyerks, met veele consorten (?)
Contra
Sicke Breutsma te
Bolsward. HET HOFF ord partijen te compareren vaan de Comissaris van den Hove etc....
226.
Johannes Peter Sannes triumphant; Contra
Lambert Wibrands als curateur van Meike
Meilis,
.... te compareren voor de commissaris.....
Rienck van Deckema impt. contra
Arent Foit als ontvanger van de Compagnie van
Dekema, Cuick en Foits.
HET HOFF cond. de ged. om de impt. te betalen 75 c.gld met
schaden etc; onder deductie van hetgen daarop betaald is, verklarende de impt. nopens de 65 glds.
niet ontvangbaar; onverkort zijn recht jegens de Compagnie, en ordonneert hen wederomme voor
Eisinga te compareren, die hem zal informeren op de volgende POINCTEN: 1. Oft geheellijk
geweest is bij de gedaagde, volgens de pachtgelden 2. In dienst van wien en op wat aldaar deselve
ende weder zijn uitgegeven. 3. Hoe lang de resten van de impt. selve comen te bedragen; 4. Indien
meer, waarom sulks is nagelaten 5. Oft geen andeel middelen meer tot betalinge van den impt. bij
de Compagnie zijn beraamd en ingewilligd? 6. Indien neen, uit wat oorsake dies geschied is. 7.
Ende waaruit de gedaagde de betalingen van eigen recht .... hier over mach still....
Ewe Tijalles zoon Jes Asse dr. e.l Contra
Mathias Jans
HET HOFF restituerende de ged. tegen verloop van tijd; gunt hem nog de tijd van vier maanden op
zijn productie te mogen antwoorden, condemneert niettemein de req. In de kosten.
227.
Luitien Wibrants impt.
Contra
Gerben Minnolds wonende te Tiemarum, als
bestevader en voormomber over de kinderen van Roleff Feddriks en Wopke Feddrix gedaagden;
rejektert de exceptie.... peremptoir te antwoorden.
Peter Ulbes als cessie hebbende van Jacob Peters, en c.d.r. voor Jantien Willems zijn huisvrouw.
Contra
Boudewijn van Loo; ged.
In Factis.
3 februari 1613.
Dr. Albert Munnickhuis req.
Contra
dr. Suffridus Nijenhuis,
HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek en om redenen compenseert de kosten.
Dr.Suffridus Nijenhuis,

Contra

Dr. Albert Munnickhuis; In factis binnen twee weken.

Henricus Heres (?) als man en voogd van Marij Gosses, en voormond over Ritske, Pieter Gosses
weeskind, en in die qual erfg. van Gosse Pieters, geres. de proceduren. Contra
Jacob Jacobs voor hem in de naam en gemachtigde van Syuwe Martens zijn moeder; en c.d.r
In Factis
228.
Jan Edes wonende onder de klokslag van Aengium,
contra
Hessel Hessels wonende
in Pesens.
.... te namptificeren 200 g.gld.
Reiner en Henricus Syurdts zonen voor hem zelven en Berend Haies (Harmns?) als voogd van Geb
Syurdts,
HET HOFF cond. de ged. de gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen,
onverkort hun recht aangaande de gepretendeerde melioratien, tegens de declaratie van fruchten,
profijten en emolumenten. En compenseert de kosten.
Dr.Syds en Aesge Popma voor henzelf en vanwege Tiete Popma hun broeder, en resumerende de
proceduren bij Imck Popma hun moeder ...
als erfg..
Contra
Tyerck Tyallings,
........... te compareren voor de commissaris die hun zal verenigen, indien niet
hem zal informeren op zekere POINCTEN van Offitie: 1. Qua titulo, van wien de gedoemden ende

de sijnen de resterende pondematen van Heringhuister zate, .... bekomen hebben? [229] 2. De koopbrieven en bescheiden daarvan te recouvreren. 3. Waar de 10 questieuze pondematen in de
koopbrief van 13 sept 1596 gementioneerd bij de triumphants moeder, en Imck Hettingha verkocht,
liggen? 4. Oft die over hoog en leeg, binnen of buitendijks van Heringhuister zate liggen? 6. Indien
ja; als ongescheiden : oft hij Hettingha pro quota van de tien pm. niet gescheredt heeft met zijn
beesten, en het hooi genoten? 7. In wat jaar zulks geschied is?
4 febr 1613.
Fecke Feckes
Contra
Dr. Gerrijt Loo. In Factis.
Dr. Albert Monnickhuis
Contra
Willem Stevens tot Berlikum.
rejekteert de exceptie, en cond. de ged. te antwoorden op de eis van de impt.

HET HOFF

Botte Hankes en Gerbren Dijurres burgers van Leeuwrden, voor hem en als procuratie hebbende
van de crediteuren van Dirck Eilerds, en Imck Pieters dr.e.l
Contra
Gerck Jacobs voor hem en als voorstander [230] van zijn kinderen bij Jets Joachims.
.... te compareren voor de commissaris..... POICTEN: 1. Hoeveel pondematen de gedaagde
gebruikt, en hoe die in de aanbreng is gesteld. 2. Wat landen sedert daar affgetogen zijn, en bij wie
de contributiën van dezelve betaald worden. 3. Oft de ged. onder de zate ook nog andere landen is
gebruikende, 4. De liquidatie van de affgetogen landen beschot ende bestemder, met Sibe Johannes
te maken. 5. Hoe mennige jaren de ged. bij Dirck Eilerdts zijn overgedragen geweest. 6. Hoe veel in
de verlopene jaren van de floreen so ordinaris als extra ordinaris schattinge van de gedaagde is
betaald?
Dirck Willems aan St Anna Parochie, als voogd van Martien Jelle dr; zijn e.h; en als cur. over
Beetken Jelle dr; in Im Jelkes tot Ballum (?) tesamen erfg. van Jelle Tyurdts,
Contra
Edsart te Groevestins, tot englum. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de
2/3 delen van 1625 c.gld; offte veel min of meer als bruikswaarden, der Billanden, ten processe
geroerd groter of kleiner zijn als 5 morgens. Met schaden etc.....
231.
Saaff Henricx burgemeester te Harlingen, impt.
Contra
Peter Pheltens als vader van
Aelke Pieter Pheltens zijn dochter. .......... te namptificeen de helfte van de restante caroli guldens.
Albert Gerrits als m.e.v. van Anna Jacobs en mede procuratie hebbende van Jan en Jelle Joachims
hun moeder, immediate erfg. van Luel Jeltie dr. hun overleden moeder. Contra
Jacob Henricks voormond en curator over Jacob Doedes en Berbara Carsts drs. jongste kinderen.
En Wijb Wijbrands dr. als voogd van deselve Barbara.
In factis.
Pieter Renicks bakker en burger te Leeuwarden;
contra
Beenke Gabbes burgemr
in Dokkum. ......... niet ontvangbaar.
232.
Syds Rijurts als m.e.v. van Hilk Berends zijn e.h; Contra
De weesmeesters van
Leeuwarden, door donatie het recht hebbende van Geeske Bartelds dr. bij advijs en consent van
Jurrien Jurriens haar man. ......... niet bezwaard bij het vonnise van de Nederrechter. .....
Adriaan Gijsberts en Sijtske Hanskes e.l.;
Contra
Cornelis Henricx Gelder aan St.
Jacobs Parochie, voor hem en als voogd van Maaike Auke dr. zijn e.h.; en caverende de rato onder
verband van goederen ( = c.d.r.) In Factis binnen 6 weken peremptoir.
Jacob Jacobs voor hem en als m.e.v van Auck Dirks dr; e c.d.r. onder verb. v. goederen en cessie
hebbende van Peter Annes die cessie hadde van Elle Feckes, voor hem en voor Jantien Lykles zijn
e.h.
Contra
Henricus Herts als voormond over dr. Peter Echtens kind en voogd
van Marij Gosse dr. in in die qual erfg. onder beneficie van inventaris van wln. Geijssen Pieters (?)
in Factis.
233.

Sent Tetes,

contra

Pieter Gerrits tot Huising, ......... niet ontfangbaar.....

Peter Egges impt.
Contra
Ids van Albarda te Snek, en Epo van Hettingha dijkgraaf van
Wijmbritseradeel.
HET HOFF gehoord de de van de impt. tot versterkinge van zijn aangeven
cond. de ged. om de impt. te betalen 345 c.gld 19 strs met de schaden etc.... en cond. de ged. in de
kosten.
Lolke Tsommes ( Tsummes) voor hem en als erfg. van Auck Sibes. impt.
Contra
Neelke Mr. Simons Beerds (?) of: Beera.. ? Huisvrouw. Te namptificeren 50 lb. ( = c.gld)
Aeght Serps dr. geassisteerd mt Jacob Biema (= Beyma) haar echte man, en Hetse Joachims en
Claas Harings als geprefereerde crediteuren van Aecht vs. Impt.
Contra
Jfr. Maike
Galema wed.van dr. Julius Biema (Beyma!) in leven Rd. Ordinaris.
In Factis.
234.
Jfr. Doed van Donia impt. contra
Tyard van Aylva en Sydts van Tyaarda, HET HOFF
ontzegt de req. zijn verzoek....
8 febr 1613.
Doed Piers dr.wed.Aege Peters, nu e.h. van Pier Sibles, voor haar en door scheidinge het recht
hebbende van , geass. voor zovele nood bij Jelmer Pieters, als cur.voor de kinderen.
Contra
Hans Wolters te Franeker. .............. te namptificeen 36 c.gld.
Orcke van Doyem impt. van brieven van inventaris.
Contra
Lieuwe Sipkes c.s
HET HOFF verklaart de excipienten vooralsnog met de gedane verklaring te mogen volstaan.
235.
Dirck Isbrands voor hem en Lyeuwe Feickes als man en voogd van Sibbel Isbrands, en Sijtse
Sijurdts als man en voogd van Lijsbeth Isbrands dr; als voorkinderen van wln. IJsbrand Dirks hun
vader, reducenten;
Contra
Hijlle Gerloffs wed.van Isbrand Dirks geass. met
Simon Dirks en Johannes Jans, als geauthoriseerde curateurs van de jongste weeskinderen bij Dirck
Isbrands , namelijk Trijnke , Jel, Sijts, en Gerloff bij de voorn. Hijlck geprocreerd.
HET HOFF doet te niete de baar en uitspraak in questie en bij nieuwe sententie recht doende cond.
de gereduceerde om met de reducent te procederen tot behoorlijke scheiding, voor haren vader en
henlieden te laten volgen de moeders en bestemoeders goederen, sovele in den sterfhuis mede
werde bevonden, oft van de vader geadministreerd zijn, met fruchten profijten etc; .. en met schaden
intressen etc. of eventueel tegens reductie van ingebrachte goederen, en om redenen compenseert de
kosten.
Rienck Pieters als voogd van Taets Jelte dr. zijn e.h.; universeel erfg. van Jelt Mintses, te Steens.
Contra
Peter Roelofs Secretaris van Ferwerderadeel.
HET HOFF cond. de ged. te gehengen en gedogen dat de uitsprake in cas van preferentie bij de
commissaris gedaan ende dienvolgens voor gedi.... worden en om redenen compenseert de kosten.
236.
Gerrijt Gerrijts burger en lakenkoper te Amsteerdam, applt.
Contra
Peter Ulbes, lakenkoper binnen Leeuwarden. HET HOFF ord. partijen te compareren voor Mr. v.d.
Sande, die hen zal verenigen indien hij kan indien niet informatie nemen op zekere brieven....
Hans Johans impt.

Contra

Anne Douwes. IN Factis. Binnen 3 weken peremptoir.

Atijntge (?) Aleffs dr.te Harlingen, Contra
Eeb Dirks te Sneek. HET HOFF gezien de
citatien houdt de obligatie van 5 dec 1610 voor bekend en cond emneert de ged. om de impt. te
betalen 83 g.gld; en cond. em in de kosten.
237.
Henric Jans burger te Franeker, als cur. over de geabandonnerde goederen van Pieter Kingema en
zijn e.h.
Contra
Inte Harings als borge onder renuntiatie discussionis voor Jacob
Harings. HET HOFF, gezien de acte van contumacie, voor het profijt van wln. de impt., bij de

ordonnantie (?) profijtelijk en verstek, van antwoord, het zelve heeft echter de gedaagde
geantwoord, en cond. hem volgens de akte van de commissaris op 27 juni 1610 gepasseerd te
betalen 188 g.gld met schaden etc. in in de kosten.
9 febr 1613.
Jan Aukes impt.
Contra
Hert Peters Meullener, .... peremptoir te antwoorden.
Trijn Henric Semmes (?) wed.
Contra
Worp Tijesens en Feye van Hemstra de jonge.
HET HOFF restituerende de req. tegens verloop van tijd, gunt hen nog de tijd van ... weken cond.
de req. niettemin in het dragen van de kosten tot s'Hoffs taxatie.
238.
Dirck Jans seepsieder, impt. Contra
Jan Dirks seepsieder als vader en voorstander van
Mints zijn jongste dochter.
... voor de commissaris..... POINCTEN: 1. Te maken een staat
van de wisse en onwisse schulden. 2. Waaruit Dirck en Rijk haar penningen ontvangen hebben? 3.
Waar de goederen in de Akte met D geroerd gebleven zijn. 4. Te recouvreren de boedelscheiding
voor de Nederrechter met C getekend.
239.
DE 23 FEBRUARI, WEZENDE DE EERSTE RECHTDAG NA VASTELAVOND.
Hans Lucas, impt. en triumphant
Contra
Jacobjen Dirks wed.van Peter Hans, en Aloff
Pibes cur. over de kinderen van wln. Pieter Reners In Factis , binnen 6 weken peremptoir voor
Eisinga.
Jurrien Alberts, wonende tot Wolvega, applt
Contra
Freese Franken als man
en voogd van Jantien Pieter ste Peperga;
... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
24 febr 1613.
Gommert Harmens tot Bilgaard c.d.r voor zijn kinderen en als leg. adm, Contra
Galeyn Louis Domberger, proc. en postulant voor het gerecht van Smallingerland en het recht
hebbende van Peter Louis zijn broeder, ged. in conventie HET HOFF ord ged. om de impt. onder
de 12e artikel in de presentatie gedaan, te voldoen en betalen 430 g.gld 7 strs, met de schaden etc...
onder deductie van 25 g.gld en in reconventie recht doende verklaart de impt. [240] niet
ontfangbaar en in de kosten van de procedure.
Jeroen ( later Jurrien) Duitsman als man en voogd van Trijn, Jan Aukes en c.d.r onder verb. van
goederen,
Contra
Wijbe Hijlles als man en voogd van ale Jacobs dr. te Wolvega, als last
en proc. hebbende van Peter en Andries Jacobs zonen, en Andries mede als voorm over Gerrit
Jacobs, intervenierende voor Luitien Andries, Luitien Luitiens en Pieter Tijdes. .... voor Sandio.....
Gerrijt en Dominicus Henrics zonen, en mede voor Hilbrant Henrics hun broeder. CONTRA
Claas Alberts geappelleerde. In Factis voor Hania binnen 6 weken peremptoir.
241.
26 febr 1613.
Johan Upkes Cnossens voor hem en als kerkvoogd in de Hommerts, in conv. en reconventie
Contra
Breutick Feikes c.s
In Factis.
Harmen Henricx op het Heerenveen,

Contra

Fohannes Heemstra In Factis.

Marten Jans in de Roskam, en Hil Jooste dr. zijn e.h.;
Contra
Douwe Nijenhuis, hem
dragende en als erfg. van Fonger Jelgers, met behoorlijke cessie van de wettige erfg., van Fonger
Jelgers,
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 147 c.gld onder deductie 19 c.gld 16
strs; verklarende de impt. voorts niet ontfangbaar; en in reconventie cond. de impt. te betalen 263
c.gld; met schaden etc... ; ord. de Proc. Generaal het proces na hem te nemen en het recht van de
hoogheid te bewaren tegens de advocaat, van de impt. in conventie en compenseert de kosten...
242

27 febr 1613.
Julius van Meckema als usus fructuarius van de goederen, hervattende de proceduren bij Jfr. Auck
van Tzijessens zijn e.h. impt. en triumphant; Contra
Worp van Tzijessens universeel
erfg. van Jfr. Geel Heringa zijn moeder. Het hof verklaart partijen met hun gedane uitwijzing te
mogen volstaan des dat hij ged. presteert dat de landen bij de meijer ten processe geroerd,
aanneempt de .. hondert g.gld in questie, wijns gedaagde ? jaarlijks op allerheiligen aan de
triumphant te betalen. En om redenen compenseert de kosten.
1 maart 1613.
Dr. Frederik van Inte(ma) als vader en wettige voorstander van Tiberius Intema zijn jongste zoon
en als bestevader van Seerp Intema zijn kindskind. Contra
Johannes Johannes burger binnen
Bolsward, als vader en leg administrator, van Johannes zijn zoon, en de magistraat der stede
Bolsward. HET HOFF cond. de ged. te gehengen ende te gedogen dat bij de Heren
Gedeputeerden met twee stemmen ende P? Re(que?)stranten tot Bolsward met een somme
geordonnerrd werden tot collatie des leges in questie, op de persoon van Seerp van Intiema, oft
emand anders bloedt des fundators, daartoe bijnomen, ende latende de impt. tot zijn vordere eis
vooralsnog niet ontvangbaar. En compenseert de kosten.
243.
Marck Jans in Leeuwarden applt.
Cntra
Tseetske Jans dr. gesterkt met Jan Marks
hun vader,
IN Factis.
2 mrt 1613.
Mr. Jacob Jacobs tot Balck voor hem en als voogd van Lyeut Melle dr; zijn nuisvrouw en c.d.r.
Contra
Mr. Johannes Sijtses wonende te Balck. HET HOFF onder de proceduren bij de
geappelleerde in het concluderen van het proces gedaan verklaart de appellant bij het vonnisse van
de Nederrechter niet bezwaard. En cond. hem in de kosten.
Melis Heijns zoon te Tyallehuijsum, als aangehuwde oom van Sibbel Taecke dr. zijn huisvrouwen
nicht.
Contra
Sibbel Taecke dr. geass met Syurd Aylva hare oom, en
geauthoriseerde cur.lit.
HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek.
4 mrt 1613.
De erfgenamen van Cornelis Huberts, Jacob Jans Vinck, Willem Stevens, Jan Willems
burgemeester tot Harlingen, Jacob van Loo, Folkerd Henricks als voogd van Reinu Pieters Staes
(?); Adriaan Adriaans sampt mede geïnteresseerde crediteuren van Lenerd Adriaans, req.
Contra
Barthoud Barhouds aan St Jacobs Parochie, als oudevader en
voorstander van de kinderen van Arentien Barthouts zijn overleden dochter, bij de gemelde Lenerd.
HET HOFF verklaart de req. tot hun genomen eis niet ontfangbaar. En om redenen compenseert
de kosten.
4 mrt 1613.
Allardus Gerkema req.
Contra
Romt Jacobs; gereq.
HET HOFF restituerende de req. tegens voorgenoemde artikelen, gunt hem om de stucken in het
playdoye geroerd bij het proces te mogen voegen, mits dat de gereq. daarop zijn op zijn geschrifte
te mogen stellen om zijn recht en .... tot solvatie in te mogen brengen, en cond. de req. in de kosten.
245.
Aeff Epes dr. wed. Dirck Sytses, geassisteerd met Epe Epe Pieters haar vader, en als voorstanderse
van haar kind bij de vs. Epe, req. in conv. en in reconventie
Contra
Jurrien
Sytses, in conventie, Dirckien Gerrijts dr. als oldemoeder van Teedke Dirks gessisteerd met Rein
Dirks haar man, gevoegde, in reconventie HET HOFF cond. de ged. de req haar kind te laten
volgen, en gedogen de uitspraak bij haar en haar olden, tot nader dispositie van den Hove opgevoed
werde, ende voorts te gehengen ende te gedogen dat tot verzoek van de req. een bekwaam momber
over het kind werde geauthoriseerd, en verklarende partijen in conventie en reconventie niet
ontvangbaar.
Gatske Broorsma wonende aan Oldtwoldt,
Contra
Jan Rommerts tot Westergeest.
HET HOFF releverende de req. in het onder zijn presentati tegens de akten ten processe verhaald,
cond. de ged. om de req. met de exceptie om betalingen van de getauxeerde huizinge te laten

ongemolesteerd, en compenseert de kosten.
5 maart 1613.
Douwe Meilema
Contra
Ide Rinnerds te Wier, .... niet bezwaard......
246.
Rienck Claas zn. als man en voogd van Pieter Pieters, en c.d.r onder verband van goederen, en als
conjuncta persona van Jan Pieters, zijn schoonbroeder, en in die qual. erfg. van Pieter Jukes, cum
uxorem, hun olders.
Contra
Hessel Tyaards en Simon Tyaardts, Herman Reitses (?)
en Iepe Bauckes, vanwege hun huisvrouwen en Sijbrand Tijsses als voormond over Pieter Laurens
weeskinderen, HET HOFF cond. de ged. om het inventaris ten processe over gelegd, en voor
zovele zij erfg. zijn van Rienck Intses, hun oom, van hun olderen goederen te doen rekeninge en
bewijs, ende mede lot daar aff te maken, dan volgende de selve goederen met alle fruchten etc; de
impt. te laten volgen, des dat de gedaagden met de slotten van rekeninge en andere stukken hun
zullen mogen behelpen, onverkort de impt.'s actie tegens hun defnsien en cond. de ged. in de helft
van de kosten tot 's Hoffs tauxatie.
Jelke Tijebbes in St Nicolaasga, interveniernde voor Romck Romcke dr; Contra
Gerbrans Uulkes wonend te Bolsward, en Siju Wlcke dr; in St Nicolaasga; en caverende voor
Aucke Uulkes hun broeder. ......... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter...
247.
6 maart 1613.
Matheus Pieters, triumphant;
Contra
Jacob Canter van Oosten, c/ux; en Aarnd van
Loon als geauthoriseerde cur.lit. over Haesken Gerkens en Catharina Jacobs Oostens en Machteld,
Aert Voskens drs. e.l
.... hun oppositien costeloos en schadeloos af te doen....
De Gedeputeerde Staten van Friesland
Contra
......... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter

Rommert Oentses,

Mevis Annes als man en voogd van Elisabeth, Lolle Ockingha dr; voor haar zelf en in alles last
hebbende van Geertke Binckes haar schoonmoeder; en c.d.r.
Contra
Wigle van Bugers, als man en voogd van Elisabeth van Ockingha zijn e.h.
HET HOFF ord partijen te compareren voor de comm. die hun zal verenigen indien op zeker
POINCTEN ondervragen: 1. In wat maand des impt. huisvrouw geboren is en wanneer Lolle
(Lolke?) ook – vlek- zijn huisvrouwe wettelijcke dochter, van de raadsheer de - vlek- is
overleden.
8 maart 1613.
248.
De weesmeesters van Leeuwarden,
Contra
Harmen Aeldriks en Harmen Berends,
voor hem en mede als last hebbende van de erfg. van Pieter Hesop.
.......... te compareren voor Lijklema...... geen poincten.
Gijelt Aeltses als recht hebbende van Frouck Here dr, bij consent van Tyalling Douwes, als mede
erfgenaam van Jente Roeloffsma, en Frouck Heres;
Contra
Buwe Minnes in
Optwijzel, als vader en momber over zijn kind bij Fueck Sijds dr. impt, sustinerende de proceduren.
HET HOFF cond. de gedaagde op de nieuwe sate, oft tw.... te hoeden en dragen de floreenrente, en
2 stuvers in de jaartaux tot verlichtinge in des impt. zate, in onderge... met alle onbetaalde en
achterstallige schattingen en tauxen daarp gevallen, sedert dat Jente Roeloffsma het gebruik der vs.
landen jure hypothecaire... gehadt hebben, deselve heeft verlaten ende compenseert de kosten.
249
Saeck Sible dr. wed.Tijalling Jeppes, res. de proceduren in haar naam gesustineerd
Contra
Gertien Reins en Evo Eijssema als kerkvoogden geintervenieerd hebbende voor A?rend Wierds hun
landsate. HET HOFF doet te niete het vonnis van de nederrechter en bij nieuwe sententie recht
doende, cond. de geappelleerde om niet wijders hem land te muren? en te gebruiken, als tot den
olde (?doele) ten oosten, van de Vlintsteen aan het zuideinde gelegen, ende voortaan de appellant in
de possessie van de dobbe te laten ende te betalen de schaden en intressen tot het affmuijren over de

vs. dobbe gedaan, en geleden... etc.
* affmuijren, is waarschijnlijk het afgraven van (hoog) veen.
9 maart.
Douwe Idses wonende in de Langeswagen, Contra
Wijtse Jans tot Schoot. .. niet bezwaard..
10 mrt 1613.
Marten Hemmes te Driesum
Contra
Casper Claas zn. van Donderen, en Anna e.l te
Dokkum.
... in cas van appel niet ontvangbaar..... onverkort zijn recht.....
250.
Eess Eesses wed.van wln. Wisse Johannes impt. Contra
Luiwe Luiwes voor hem en zijn
huisvrouw; HET HOFF rejekteert de exceptie, cond. de ged. peremptoir te antwoorden,
Jan Peters van Sc.... dum, burger in Leeuwarden, impt. Contra
Emke Ottes in Oudega, en
Marten Joachims proc. postulant wonend in de Hemmen (Kortehemmen) HET HOFF ord. partijen
te compareren voor de commissaris die hen zal verenigen, indien niet hem informeren op zaken in
de proceduren.... binnen een maand, en voor alle dilay.
11 maart 1613.
Pieter van Teetlum als m.e.v van Jfr. Josina van Aysma. Contra
Dr Sixtus Piema.
.......... voor de commissaris, etc, op zekere faicten ......
Lolle Piers voor hem en Hans Rinkes als m.e.v van Epa, Jelts Heres dr. en als conjuncta persona
onder verband van goederen caverende voor de erfg. van Jelte vs.
Contra
Peer ( Piter?) Doeckes en Watse Annes, Johannes Edes, als m.e.v van Lisch Hessels en Lolcke
Watses ged.
In Factis voor Hania.
251.
Claas Bants als m.e.v van Rixt Douwe dr; en als last hebbende van Auck Janke dr; als moeder en
voorstander van haar kinderen, bij Peter Douwes, als erfg. van Pieter haar vader, en in die qual.
mede erfg. van Aaf Pieters dr. huisvrouw van Claas Jans.
Contra
Dieuw Luitiens dr,
e.h. van Jacob Pieters, ged. HET HOFF gezien de intentie cond. de ged. de ... ende admitteert de
impt. vaart, tot zijn heem (te gebruiken.)
12 maart 1613.
Claas Gijsberts wonende tot Roodkerk.
contra
Joost Arriens te
L.Vrouwen
Parochie,
........ niet bezwaard bij het vonnis van de nederrechter....
Hans Erix en Pietke Reuwes dr, e.l. binnen Harlingen,
Contra
Andries Wierds burger
binnen Harlingen, als m.e.v van Maike Jans,dr als erfg. van Jan Willems. In leven burgemeester; en
het recht hebbende van haar mede erfg..
HET HOFF verklaart de zaak in cas van appel niet
ontfangbaar.
252.
Fedde Rinkes tot Jelsum
Contra
Trijn Reiners dr, wed. van Here Pibes, voor haar en
onder Ren. Sen. Vell. voor haar kinderen resumerende de proceduren.
HET HOFF cond. de
geappeleerde te gedogen en lijden de req. 504 g.gld en 32 gelijke guldens met de interesten vandien
voor deductie tot betalinge boven de 20 g.gld 25 str en de 25 g.gld allen verhaald in de baar en
voorgenoemde sententie, daarop gevolgd, noch dagende? Signeerde 200 g.gld, met de 9 g.gld 14
strs en 6 g.g.ld 3 strs. 8 penningen bij Rijnt betaald, mede op date 16 mei 1604 gemaakt met
Andries Aedes, in zijn qualiteit, en de req. te guaranderen van de achter.... haar voorkinderen, en
compenseert de kosten.
13 mrt 1613.
Magdalene Staes dr. e.h van Peter Harmens, kistmaker binnen Leeuwarden, met consent van
deselve, Staes Claes zn kistmaker; Jantien Claes dr. wed. van Rienk Snitser, Hans Jans zoon
Langweer, als erfg. van Sijmen Claas zijn overleden huisvrouw, en van mr. Pieter en Staes, sampt
Hans Jans hen sterk gemaakt hebbende voor Harmen en Wopke Willems, allen voor hun zelven
Contra
Gijsbert Gerrijts tot Sneek, en Sibe Rijks op het Nieuwland.
HET HOFF cond. de gedaagden samen en elk bijzonder om de impt. te betalen 401 g.gld; 2 strs
met de interessen etc.

Sipke Feites tot Itens,
In Factis voor Ulenburch.

Contra

Rijurdt Saekles, Sibrand Saekles en Trijke Saekles ged.

Adriaanke Jacobs dr. e.h van Everd Annes herbergier binnen Sneek, haar gedragen hebbende als
erfg. van Jan te Wijle, haar overleden man, doch met expresse wille van de vs. Everd; en in dezen
geassisteerd met Freerk Bottes, nom. ux; en vanwege de wed. en erfg. van Monte Buwes,
Contra
Agge Johannes te Bolsward. HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged.
peremptoir te antwoorden.....
254.
Tyerck Jans in Holwerd, en Adriaanke Jans dr. e.h. van Henric Douwes, te Blija, en hun dragende
mede voor Cornelis Jans zijn huisvrouwe absent wezende, en Martien Jans dr. impt.
Contra
Adriaan Cornelis zn Cuick ........... niet ontvangbaar.....
Folker Willems voor hem en Wijtse Lijuwes als voogd van Maria Willems zijn huisvrouw, als erfg.
van Willem Folkerds in leven gewoond hebbende te Witgaard, hem sterk makende en caverende
voor de mede erfgenamen, van deselve Willem en daarmee verenigende de persoon van Trijn Claas
dr; hun resp. moeder wed. van Willem Folkerds.
Contra
Ate Sickes en Tyalling Sibes, Feicke Sickes, Feddric Anskes als man en voogd van Grietke Sicke
dr; als conj. pers. van de nagelaten weeskinderen van Gerlic Mennerds en Aet Sicke dr, als erfg. van
Sicke Tyallings. HET HOFF cond. de gedaagde de impt. te betalen de summa van 100 gouden
rijders, en 50 g.gld in een andere partije, met schaden en intressesn etc...
255.
Oentse(s) Hermans wonende tot Raard, Taecke Jarichs, als voogd van Rints Harmens dr; c.d.r en
Claes Bornstra als cur. over Harmen Pibes, alle kinderen van Pibe Jarichs, en Bauck Dijuwes dr, en
zij c.d.r voor Bijke Harmens hun resp. bloedverwant en moeder, als erfg. van Bauck vs.
Contra
Andries van Hiddema tot Wier, en Jfr. Aelke van Galema e.l.
HET HOFF cond de ged. de impt. te betalen de resterende cooppenningen, met schaden etc....
256.
Tetman Fockes secr. der stad Staveren,
Contra
Cornelis Sipkes burgemeester te
Staveren, en Agge Pieters Rollemr.. HET HOFF cond. de ged. om ter presentie dat de impt. werde
betaald volgens de akte van de processe, overgelegd, te betalen 134 c.gld onder deductie van nhet
reeds betaalde, met schaden etc.
Doorgehaald: Focke Jensma Contra
Regnerus Annius.
Mr. Pieter Odulphii als vader van zijn dochter getogen bij His Sijtse dr; zijn e.h; in der IJlst, impt.
Contra
Ede Ids zn te Gauw, Sijds Annes dorprechter aldaar, Poppe Ates als voorm. over de
onmondige kinderen van Ide Edes, res. de proceduren;
HET HOFF recht doende op het punt van de 92 g.gld; cond. de ged. om de ontvang te te ver....
met schaden etc....
257.
Sijtse Wijmers als man en voogd van Jel Raitse (Reitse?) dr; als voorm over de wezen van Sijurd
Ubles.
Contra
Benne Gosses. In Factis voor Lijklema....
Alle Bennes in de Noorderdrachten en Alle Pieters als voormombers over de weesknn. van Aebel
Wijtses.
Contra
Syeuck Wijbrands, In factis binnen 2 maanden.
Deselve contra

Deselve

idem.

Eenke Phaesma wed.van Isbrand Gravius als cur. over Hylck Gravius haar dochter, en Marten Hans
veldscheerder van hopman Lich... barg, en voogd van Lijeuck Gracius. Contra
Jan van Sichem als voogd van Eelck Benedicti Oedsma, zijn e.h.
In Factis voor Saeckma.
Doorgehaald:

Upke van Burmannia, als voogd van Jfr. Rins van Roorda, zijn huisvrouw, mede erfg. van ...
Roorda, haar vader, res. de proceduren.
Contra
Jfr. Haring van Roorda, wed. Albert van
Dekema (?) Jfr. Petronella v Roorda en Jfr. Pierck v. Roorda wed.van Pibe van Eemingha
258.
Antie Dirks geass. met Philips van Tongeren haar curator. Contra
Lolke Wopkes en Jan Jans
Schellingwou,
HET HOFF cond. de ged. om de landen ten processe geroerd de impt. te
relaxeren, en in vrijdom te laten volgen, met de helft van de fruchten of de jaarlijkse inkomsten
daaruit genoten, des dat de halve schuld van 240 g.gld met de intressen vandien met de capitalen
zijn gerekend, van de impt. wederom betaald of goed gedaan werde. Verklarende hen tot de vordere
eis niet ontfangbaar.
Jfr. Ida Coenders, in dezen geassiteerd met Boole Clinghe haar man wonend tot Groningen. impt.
Contra
Worp van Tijessens als universeel erfg. van Geel Heeringhe (??) dr. Galenus
Foppens adv. v.d Hove als cur. over Coert van Iselmuden en Jfr. Cnier v. Isselmuden als door test.
erfg. van Eppe van Heringha, van de goederen hier te lande gelegen, EN dr. B.... Hania als cur. over
Sasker en Gerlant Diepholt, als last en proc. hebbende van Joost van Diepholt, nagelaten
weeskinderen van Jr. Syeuck van Heringha, de zusters van wln. Eppe v. Heringha.
HET HOFF cond. dr. Galenus Foppens in zijn qlt, de impt. te betalen zijn aandeel van 400 dalers,
ten libelle geroerd, en uit kracht van Eppe Heringa's testament genoten, met schaden, renten etc...
259
Wouter Jacobs vanwege hem en zijn huisvrouw, Contra
Raphael Mathijs tot Wijwerd,
(Wieuwerd?) voor hem en de mede erfgenamen van wln. Botte Tietes,
HET HOFF
caseert de req. zijn verzoek, onverkort hetgeen neffens zijn recht van de melioratiën en reparatiën
van de huizinge gedaan, en de req. in de kosten.
Doorgehaald: Luitien Gosses tot Minnertsgae, als volmacht van J... Peters, en Auke Peters, zijn e.h
contra
Heermang Abbema .....
260.
Sibbel Pieters dr. wed.van Luitien Gosses, Albert Pieters voor hem zelve, en Tyerck Idses nom/ux;
gasssumeerd hebbende het proces bij wln. Luitsen Gosses uit hun naam gevoerd.
Contra
Jeronimus Abbema als wett. voorst van zijn knn bij wln. Auck Roersma, Wijtske
Wijbes huisvrouw van G(e)ijsbert Binnens, met consent van dezelve, Take Wijbes, voor hem
zelven en Lyuwe Simons voor hem zelven.
HET HOFF taxeert de vruchten profijten en
emolumenten met schade en intressen van de vierde part van de zeven pondematen en 5 einsen
lands, tot summa van 868 cgld, en 6 strs. Ordonnerende dat de executie .. haar voortgang zal
hebben, onverkort de triumphant's recht neffens de onbetaalde 8 g.gld 7 strs. rente of stedepacht,
met de intressen vandien haer recht bij nieuwe declaratiën, de gedoemde zijn recht aangaande de
verschoten penningen bij de triumphant's vader genoten, en om redenen compenseert de kosten.
Tzijesse Rintses appellant, Contra
de Procureur Fiscaal van Dantumadeel. ....... niet
bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
261.
Sibren Jans (te) Longerhou, req.
Contra
Bauke Eelkes. In Factis voor Haringsma, binnen
6 weken peremptoir.
Pier, Doecke en Watse Annes zonen en Johannes Edes als m.e.v van Sibbel Anne dr;
Lolke Piers gedaagde, In factis voor Hania.

Contra

Lolke Piers voor hem en als man en voogd van Jantien Buwe dr;
Contra
Watze Annes voor hem en wegens Pier en Doecke Annes zonen en Johannes Edses voor Sibbel
Anne dr.
HET HOFF ord. partijen wederom te compareren voor de comissaris, ......
POINCTEN; 1. Wat stucken land Watse Annes of zijn meijer nu gebruikt? 2. Oft deselve niet alle
behoren onder de zate bij wijlen Anne Piers en Pier Tades nagelaten. 3. Oft Pier Tades zoon en
Anna Piersma enige andere zate hen op die sate gebruikt hebben als nu bij Watse Annes oft zjn

meijer daar onder gebruikt worden? 4. Oft enig onderscheid is tusschen het dat de landen liggen na
de olde ontvang, oft datelijk leggen na naam en faam? 5. In wat stukken deze vier pondematen de
triumphant toegezegd zijn liggende? 6. Oft deselve stukken liggen na olde behoringe of na naam en
faam.
262.
Joannes Georgij postulant te Wolvega,
Contra
Andries Gerwerts tot Peperga, en Hans
Johannes ged.
HET HOFF cond. Andries Gerwerts een der gedaagden om de impt. nopens
de 52 c.gld; ten libelle gemeld te guarranderen; costeloos en schadeloos af te doen, en mede te
betalen 7 c.gld alles met schaden etc;... en verklaart de impt tegen Hans Johans niet ontfangbaar.
Trijnke Lamberts nagel. wed.van Buwe Claas zn Siccama, als cessie hebbende van Sicke Jukes,
impt. Contra
Peter Jans voor hem en als m.e.v van Jets Pieters zijn e.h. gedaagde. HET
HOFF ord de ged. de impt. te betalen 25 en 14 strs;met schaden etc.
Wate Harkema triumphant;
Contra
Wigle Roukema, Frans Meinds , Gerrijt Broers Ebe Broersma, en Botte Rijurdts gedaagden.
HET HOFF vergrotende de req. ontvang met 116 c.gld 14 strs, passerende deselve voor uitgave,
120 c.gld 18 str; 42240 c.gld; 200 c.gld; 1530 c.gld 1044 c.gld; 1289 c.gld; 1200 c.gld; 150 c.gld; in
een groot aantal artikelen genoemd, en ontzegt de req. enige bedragen in andere artikelen genoemd;
en compenseert de kosten; voorts te compareren voor de commisaris......
POINCTEN: 1. Wat Wate Harkema heeft voorgeschoten uit de penningen van de Compagnie, en de
oft hem bij den compagnie goede gedaan zijn, bij wel wezen, van haar Am....
2 . Oft Gerrijt geen penningen van de somma in quitantie van den 23 okt 1603 uit genoemde
ontvangen heeft? Indien neen, waarin zijn name mede ten processe verhaald plaats, manier
waaromme hij die niet mede ondertekend heeft. 3 Aan wien , wanneer en in wat voege Uble Wierds
de 606 c.gld 18 strs 10 penn. uitgekeerd heeft. 4. Oft Ebe Broersma de 486 c.gld 12 str 4 penn, in de
questie van wijlen Roukema van de 13 juli 1603 genoemd ontvangen heeft, en tot wat huur(?);
Waarom Roukema in de quitantie heeft laten stellen dat dese Ebe Broersma toegesteld zijn, en oft
Ebe deze ontvangen heeft, tot profijt van de compagnie., waar verrekend of aan wie. 5. Oft Folkert
Claes de 225 c.gld in Reiken Luitiens quitantie gemeld, onder hem gehad heeft en wanneer? Item
oft hij dan niet de gehele aan Harkema verrekend hebben, en waarom niet. 6.Bij wien de
strijkpenningen zijn genoten, en hoe die bekeerd of gedeeld zijn, uit wat penningen de zuivere
goederen betaald zijn, en de quitantien daarvan te recouvreren; ende oft bij Harckema een .... over
geleverd is bij het slot van de leste dec. 1603. 8. Ten respecte van wat Mr. Jan Lamberts de 7 lb.
betaald zijn, uit wat oorzaken Ebe Broersma de 6 lb. van Ite (?) Wijgers ontvangen heeft, en
waarom hem Ite bij Wate Harkema zijn wedergegeven. 9. Oft de quitantien den 29 juli 1603 Ebe
Broersma des collectantes en ook gepasseerd onder Harckema ontvangen zijn begrepen en waarom.
263.
Jan Epes te Collum req.
Contra
Tseetske Lyuwe dr; het HOFF verklaart de gedaagde
met zijn presentatie te mogen volstaan.... en de req, niet ontvangbaar....
Wa.ten ? Jans voormomber over Wilcke Tijss zn, als erfg. van wln. Tijs Jans, triumphant
Contra
Joost van Herema voor hem zelf en als leg. adm. en conj. pers .van zijn kind
bij wln. Tseetske Dijkstra, en res. de proceduren uit haar name, in conv. en in reconventie.
HET HOFF ord. de req. en triumphant te gedogen dat tegens de ged. in intressen de summa
van 390 c.gld op de gepresenteerde defensien 342 c.gld 9 str. en de kosten ten respecte vandien aff
te doen, en in reconventie niet ontvangbaar.
264.
Jfr. Genoveva van Rattaller, pro se et sorore onder verband van goederen, Appellante; Contra
Marten Joachims voor hem en o.v.b. van goederen caverende voor Grietman Jouke Jochums.
HET HOFF cond. de ged. het proces in questie werde geleverd, en in het gerecht te brengen, mede
het beholden en in rerum natura indien niet te refunderen de kosten, daarover gevallen en gedaan,
bovendien de impt. te betalen 11 g.gld met schaden en intressen.
17 mrt 1613.

Kempo van Donia Grtm. van Leeuwarderadeel, als commissie hebbende van gedeputeerde Staten,
Contra
Wytse van Cammingha, en Hatzharus (?) Lyuwema(?) volmacht van den dorpe en
ingezetenen ende den dorpe Swichum, ende Hessel van Bootsma ontvanger generaal van deze
landschappe, Jeldert Rabbodus, en Jacob Dirks volmachten van den dorpe Rrodahuizum (!).
HET HOFF cond. de volm. van Wirdum mede gedaagden en req. te betalen 74 lb. en 1 str; ende dat
dubbeld met de schaden etc... en om redenen compenseert de kosten.
265.
Mathia Everardi cur.over Jfr Atke van Schonenburg geresumeerd hebben de de proceduren bij wln.
Carel van Esserden.
Contra
Adam van Paffenrode als man en voogd van Jfr. Imck
van Leaukema resumerende de proceduren bij Pieter Sickes als volm. van Jfr. Imck beghost.
HET HOFF cond. de ged. de impt te lanten volgen de helft van de 14 roeden veens, met de kosten
en emolumenten daaraf genoten, alsook te betalen de schaden en interessen; en comp. de kosten.
Douwe Harmens en Albert Pieters nom ux. erfg. van Allard Harmens, zes de proc.
Contra
Pieter Sickes als last en procuratie hebbende van Trijn, Jan Barels zijn huisvrouwen moeder,
Harmen Harmens en Dirk Dirks. HET HOFF cond. de gereq. om de overgelegde artikelen so
principale als additionale te beantwoorden, en te gedogen dat de getuigen van de req. daar op
werden verhoord, mits dat de req. als voren de eed van calumnia gezworen te hebben en
refunderende de kosten, van de contumatie, tot taxatie van de commissaris, reserverende de
kosten....
Tyerck Allards zn. koperslager te Dokkum, applt. Contra
Jan Joostes geassisteerd met de
gemene reders van zijn schip . In factis binnen 6 weken voor alle dilay.
266.
Frouck, Aebe Minnes dr. geassisteerd met Inte Daniels haar tegenwoordige man, Gerben Pieters als
voogd van Anna Ebe dr; zijn e.h vaverende voor alle erfg. van Aebe Minnes.
Contra
Claes Martens. In factis binnen een maand voor Lyklema.
Gerens(?) = Gerrijt Dirks tot Wijns, en Cornelis van Aengium geass. met Sixtus Peima, als volm
van zijn crediteuren;
Contra de heren Gedeputeerden van Frld. In factis voor Hillema.
Gerrijt Dirks te Wijns, als m.e.v van Rints zijn huisvrouw, impt. Contra
De Gedeputeerde Staten van Frld.
In Factis als voren.
Rents Auke dr. triumphant, Contra
Lambert Jans en Jeuck e.l.; voor hen zelf en als conj.
persona en de vs. Jeuck onder ben. v. inv. S.C. Vell.; Romke Renkes en Ibel Aukedr. In Factis.
267.
25 maart 1713.
Anna Boltsma wed.van Pieter Jeltes Doenga, als ex. test. het recht hebbende.
Contra
Hilbrand Pieters, gesubstitueerde ontvanger van Wonseradeel.
HET HOFF verklaart de
overtekeninge van de req. gebruikte zate, en land boven met de vordere attentaten van de
geappelleerde daarop gevolgd van onwaarde, en cond. de gereq. te gedogen dat bij de vs.
commissaris weder ge.... tot inventarisatie en de beschrijvinge van alle partijen respectieve
goederen, verklarende der req. tot haar vorderen eis niet ontvangbaar.
Peter Reiners en Lijsbeth Claes dr. e.l. burgers in Leeuwarden;
Dirck Alewijn burger en koopman te Amsterdam. In factis.

Contra

Pieter Reiners voor hem en vanwege Lijsbeth Claas dr. zijn huisvrouw, Contra Vorige.
Niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter...
268.
Dirck Paulis (Pauly) binnen Leeuwarden; Als voogd van Jeesk Sijbolts zijn e.h. en c.d.r en zich
sterkmakende voor Auke Sibolts zijn e.h. broer, en als volmacht van Mints Fr....nnse dr.imptn.
Contra
Jan Sijtses in der IJlst, c.d.r voor Auck Hancke dr. zijn e.h.; in conv en reconventie.

.......... te namptificeen 53 g.gld en 7 strs, 10 penn. Ten peremptoire in factis in forma en in beide
instantien 6 weken en voor alle dilay.
Thomas Thomas req.
Contra
Douwe Jacobs gereq.
HET HOFF viderende het incident Ord. Harmen Pieters de overgelegde artikelen alsnog te
beantwoorden, en cond. de ged. zulks te gehengen en te gedogen, en bij gebreke vandien houdt de
artikelen voor bekend, reserverende de kosten.
Tyerck Lyuwes, applt
Contra
Taecke Sipkes geappeleerde
HET HOFF .... rejekteert de exceptie, en cond. de ged. te antwoorden.
Doorgehaald:
Pieter Rennerts c/ux
Contra
Daick Alewijns ( hiervoor al geweest)
269.
Sibren Joukes voor hem en als vader en wett. voorstander van zijn knn. bij wln. Wijts Douwe dr;
Contra
Saekele Hoites sampt Anna en Doecke Feckes gedoemden.
In Factis voor Saekema.
Wijtse Reines stadsmetselaar in Leeuwarden als vader en voorst van zijn knn. bij Monck Gerbrand
dr.
Contra
Theotardus Tiara, adv. v.d. Hove, als cessie hebbende van Michiel
Hutter, alis de Bock, en Maartien van Assche in tijden e.l.
In Factis.
Auck Jouke wed. impt.

Contra

Reinier Franken

In Factis. binnen 2 mnd peremptoir.

Allard Gratema voor hem en het recht hebbende van Mense Gratema en Hylck Cornelis dr. zijn
ouders,
Contra
Dirck Jan Saekeles te Wierum als voogd van Trijnke Auke dr. en in
die qual mede erfg. van wln. Auke Buwes. In factis.
270.
Dr.Albert Monickhuis adv. voor den Hove, impt.
Contra
Wilhem Sevenster
Boellinck ged. ......... te namptificeen 235 lb. En 10 penningen, en ten pricipale in Factis.
Haio van Scheltema als cessie hebbende van Jacob Jeppema,
Contra
Tierck Heimans in
qlt;
HET HOFF cond. de ged. te gedogen dat de stukken door de req. ten playdoye overgelegd,
ten processe werden gevoegd, des dat de gereq. daartegens zal mogen zeggen binnen de tijd van 3
weken cond. niettemin de gereq. in de kosten.
Haring Aukes commissaris tot Coevorden req.
Contra
Sake Sickema als voogd van Jfr.
Fedke Hania, ( Hannia?) zijn e.h; Hein Claas, Sipke Sybrands, Sierck Sickes, Tyerck Hessels en hij
met de vs. Sipcke Sibrands mede vanwege Tyalling Bauckes alle crediteuren van Reiner (?) Tyerck
en zijn e.h.; ged. en exc.
HET HOFF rejekteert de exceptie, en cond. de ged. te gehengen en te
gedogen dat bij de heer Saeckema uitsprake in cas van preferentie werd gedaan, en de penningen
van de debiteuren goed ge...eerd, ende nog ten iederen ? In resignatie ontvangen ende .... in
preferentie gedesiteerd werde en om redenen compenseert de kosten.
271.
Upke van Burmania als voogd van Rints Roorda, zijn e.h. mede erfg. van Georgien Roorda, haar
vader, resumerende de proc. bij Jfr. Doed van Cammingha, wed.van de vs Roorda,
Contra
Haring van Roorda, wed. Albert van Dekama, Jfr Petronella van Roorda, en Jfr Perck
van Roorda, wed.Pibe van Emingha, ged.
HET HOFF gehoord de eed van de req. waarbij deze heeft verklaard, de voor gementioneerde
proceduren niet gehad noch verbeurd te hebben, cond. de ged.te gedogen dat op het proces in cas
van wijzen tussen partijen sampt gesententieerd werde, so bevonden zal worden te behoren ende om
reden comp. de kosten.
Dirck Dircks, Gerrijt Toniss, Harmen Berends voor hem zelve, Dirck Jans als m.e.v van Jantien
Dirks zijn wijff, en Douwe Hermans als m.e.v. van Stijn Dirks zijn e.h.; en hem sterk makende voor

zijn broeders en zusters, en Trijn Jans dr. Barels, geass met haar echte man, als voorm o.d. knn. bij
Epe Jans Barels, en mediate en immediate erfg. van deselve.
Contra
Bocke van Feitsma, grtm. in Collumerland, en Nieuw Cruisland, voor hen en voor Jfr. Haring
Burmania zijn e.h. HET HOFF ord. partijen te compareren voor de commissaris, die [272] hen zal
verenigen indien hij kan , indien niet, hem zal informeren op zekere POINCTEN van Offitie: 1. Oft
tusschen Pieter Hesop en de ged. in tijden van het passeren van het instrument in questie, ook
eenige redenen zijn gevallen van de gelegentheit ende solventheid van dr. Augustinus Polman? 2.
Oft hij Hesop ook gezegd zoude hebben dat hij Polman was genoeg, ende wel gekwalificeerd, waar
ook toen dan hij sulks doende en den brief op hem hadde cedeerd, vermits zijn, Hesops ouderdom
ende manlijks halven daar hij geenszins over mochte en dat hij, Feitsma een jong man was, sulks
beter ende lichte solde kunnen innen? 3. Oft niet de gedaagde, mits gementioneerde dwalingen,
hondert gulden in de vs. instrument verhaald daardoor de gecedeerde schuld tot zijn last zou
hebben, zo goed en kwaad dat mochte, zijn, en zo partijen daar op accorderen. 4. Of, uit wat andere
oorzake hij gedaagde, de selve honderd g.gld. zou genieten. 5. Hoe zijn, Polmans gelegentheid, na
naam en faam, also waren, aangaande zijn vermogentheit. 6. Oft Hesop voor de cessie ook mede
over enige acten geweest zoude zijn, waaruit genoegzaam van zijn, Polmans insolventheit
gebleken?
De erfg. van Jurrien Pibes in tijden burgemeester van Franeker. Contra
Foecke Simons te
Marrum, en caverende voor Anna Harmens zijn e.h.
HET HOFF gezien de citatie en
houdende de obligatie [273] de date 25 augustus 1608 voor bekend, en cond. de impt. te betalen in
eens 40 dalers, sevende halfste, met schaden etc..........
Douwe Abbema deurwaarder van dezen Hove,
Contra
Jan Jaspers en Betje Douwe dr;
e.l. binnen Leeuwarden,
HET HOFF.... houdende de obligatie d.d. 24 aug voor bekend, cond.
de ged. de impt te betalen 100 c.gld met schaden etc....
Dr. Dirck de Blocq subpoost van dezen Hove,
Contra
Arien Jacobs van Isel, te Onze
Lieven Parochie, ged. HET HOFF ... houdende de obligatie voor bekend, cond. de ged. de impt. te
betalen 100 c.gld
Pieter van Walta te Wieuwerd,
Contra
Sibolt Hans te Kimswert, ged. en gecont.
HET HOFF .... houdende het accord van 30 Aug lestleden voor bekend, cond. de ged. de impt om
de 20 pm in het intendit genoemd, onge-eerd en onge... te laten liggen, en deselve tot prifijte van de
impt. te laten liggen, en te relaxeren en ontruimen, en ook te gedogen dat de impt. deselve aan een
ander verhuurt, of daarmede na zijn gelieven , cond. de ged. mede in de kosten door weigeringe
van hem, en schade etc. geleden en nog te lijden mitsgaders in de kosten.
274.
Dirck Claas zn burgemeester tot Dokkum, en Jan Ens te Aengium, als cessie en transport hebbende
van Pieter Carstens ten Wierum, die het recht hadde door ontscheiding van Lupck Claes dr. wed.
van Ritske Buwes.
Contra
Idske Jacobs tot Wier, in factis binnen een mnd.
peremptoir.
Berend Gerrits als erfg. van Pieter van Buiten,
Contra
Maike Arends c.s.
HET HOFF rest. de gereq. tegens verloop van tijden en gunt hem alsnog de tijd van een maand...
275.
DE EERSTE RECHTDACH NAE PAESCHEN ANNO 1613 IS GEWEEST DEN 13en APRILIS.
Paulus Gemmenich vanwege zijn schoonmoeder, de erfgenamen van Allard Jacobs, Wijbe Johannes
en Ids Pieters, in zijn qual. als geprefereerde crediteur van Gabbe Dirks en NeeltienWillems dr. te
Harlingen.
Contra
Jan Dirks en Claas Heres op het Bildt. HET HOFF cond. de
gereq. om onder Saekema te consigneren en op te brengen de somma van 12.000 c.gld; waarop de
ene vordering? Is verschenen de 1e mei 1612 en de reste te verschijnen, de eerste meije dagen onder
deductie hetgeen daarop betaald mag zijn. Met schaden etc....

20 april 1613.
Georg tot Schwarzenbergh,
contra
Botte van Grovenstins,
HET HOFF cond. de geapp. om het antwoord bij de playdoye te voegen .... reserverende de
kosten..
Eeuke (Eenke?) Phaesma wed.van Isbrand Gravius te Dokkum, als cur. over Hylck haar dochter,
en Marten Heins, vor hem en als man een voogd van Lyeuck Gravius zijn e.h.; req.
Contra
Gerrijt Folkers en Jacob Claas te Grouw, ged. in conv. en req. In reconventie. In Factis.
276.
De 21e april 1613.
Saaf Henricx en Pier Foeckes als burgemeesters van Harlingen, en Adriaan Schaaff, en Reinier
Frans Tempelaer, als last hebben van zijn mede burgers (?)
Contra
Dirck Wilhelmus, Dirck Willems Ket, Harman Felten , Here Jans, en Dirck Pieters mede
burgemeester en raden van Harlingen.
HET HOFF cond. de ged. om hen van het genieten
van de stuiver gelden te onthouden, en verklaart de req. daarenboven niet ontvangbaar.
Georgien Itsma, notaris en postulant te Collum, req.
Contra
Bennerd Sappema voor
hem zelven en Feite Haitsma als voogd over Saepke Sappema, zijn e.h. en c.d.r voor de erfg. van
Reint Sappema,
HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek, des dat de partijen hun playdoyen
zullen mogen gebruiken, ten pre... (peremptoire?) en met elkander te procederen octo ad dato tot
dupliek, sonder wijders....
277.
Lidu Jouke dr. als moeder en voorst van haar kinderen bij Pieter Pieters getogen, Contra
Dijurre Herckes kistmaker tot Wirdum. ...... peremptoir te antwoorden....
22 april 1613.
Jan Martens
Contra
Sijds Reinerds.
HET HOFF cond. de ged. de impt te betalen 30 spaanse realen. Met schaden etc...
Aarend van Boijmer, secr. van Oost Dongeradeel, voor hem en als cessie hebbende van Douwe van
Sierxma
Contra
Tyalke van Sickingha, als m.e.v. van Maria van Sierksma,
In Factis voor Ulenburch.
23 april 1613.
Willem Sappes te Ee, voor hem en zijn huisvrouw,
Contra
Aleff van Heemstra als
voormond over het weeskind van Epe van Heemstra en Joannes Willems te Nijkerk voor [ 278 ]
hem en c.d.r. voor Aeff Jans dr. zijn e.h.
HET HOFF cond. Johannes Willems .. wegens van
naaste de huizige en annexis staande op Heemstra State tot Nijkerk, te ontruimen, cond. Aleff
Heemstra mede gedaagde, sulks te gehengen en te gedogen, en verklaart de req. daar te boven niet
ontvangbaar, onverkort Aleff Heemstra zijn recht na verlop van jaren, ...... zeer onduidelijk, ....
wandelbrief....
24 april 1613.
Gert Huinghe artilleriemeester der stad Groningen, intervenierende voor zijn landzate Jan Johannes.
Contra
Saeke Sickema, te Lions. HET HOFF doet teniet het vonnis van de
Nederrechter en bij nieuwe sententie verklaart de geappellerde niet ontvangbaar. En cond. hem in
de kosten.
27 april 1613.
Claas Sickes te Sneek voor hem en als erfg. van Alt Sickes, zijn broeder, en het recht hebbende van
Sicke Intses.
Contra
Johannes Vespasius dienaar des goddelijken woords te
Weidum, als man en voogd van Sijnke Cornelis dr. en Pibe Sickes c/ux te Minnertsga.
.......... te namptificeren 200 g.gld............
279.
Reinier Jans Req en triumphant;
Contra
Aarend Jans voor hem en als m.e.v van Auckien
Ade dr.
...In Factis voor Eissingha , post pentecostes peremptoir .........
Eelck Anske dr. erfg. van Andries Tyallings, req. Contra

Oene Berends binnen

Leeuwarden voor hem en als wett. voorst. van zijn kind bij Imck Jans dr. In Factis binnen 6 weken
peremptoir.
Doorgehaald: Sierck Folkerds koopman te Amsterdam, Contra
Trijnke Kempe dr. te Franeker.
Doet te niete het vonnis van de Nederrechter .... om de applt 100 c.gld 12 strs. 8 pen ....
280.
28 april 1613.
Antonius van Aelwa impt. Contra
Eijdzo van Lijklema als m.e.v van Jfr. Jel Osingha, ged.
HET HOFF cond. de ged. onder de acte van borgtocht , bij de insinuatie in conclusie in het libel, en
ten replyke gedaan, de state en zate in questie de impt. te laten volgen, met fruchten, profijten etc;
sedert de insinuatie genoten; des dat de impt. de gedaagde weder restitueert de zate tot Barrahuis,
eensgelijks met fruchten etc. en om redenen compenseert de kosten.
29 april 1613.
Jan Jans als voogd van Teed Pieters zijn e.h.; en mede last hebbende van Dirck Gerbrens, tot
Dantzich wonende, en c.d.r. onder verband van goederen, ab intestato erfg. van wln. Aagt Dirks, in
leven e.h van Minne Joukes. hun meijer.
Contra
Jan Pieters als man en voogd van Aeffke
Pieters en c.d.r en als leg. adm. Van Meins Jans dr.zijn kind.
IN Factis.
281.
Meind Foekes als cur. lit over Sibrich Berends
Contra
Jacob Jans in Twijzel. In Factis.
Regnerus Barels voor hem en vanwege zijn moeder het recht hebbende van wln. Epo Jans Barels,
als last en proc hebbende van Eernst Johannes zoon te Jemmingen, nost? Uxoris, Pieter Sickes te
Collum, als last hebbende van Trijn Jan Barels, wed, zijn schoonmoeder, Dirck Dircks zoon, bakker
aldaar, Gerrijt Tonis te Groningen, Jan Harmens te Jemmingen, en Harmen Harmens in Delfzijl,
voor hem zelven en voor zes elfde delen erfg. van wln. Pieter Hermans zn (?) Hesop, van zijn
moeders zijden.
Contra
Douwe Harmens vanwege Sijn Dirks dr; zijn
e.h.; Abel Pieters Hoedemaker op de Jouwer, vanwege Jantien Dirks dr; en zij tesamen erfg. van
Allard Harmens dr. hun moeder, en dr. Lubbertus Stenus (?) voor zo ver de zaak hem conserneert.
HET HOFF cond. de gereq, de proceduren ten Playdoije gemeldet te resumeren, en volgens ten
principale te dupli..eren des dat de req. Hen behoorlijk qualificeren voor zo vele zulks niet is
gedaan, Reserverende de kosten tot....
282.
Feddric Tyallings en Aagt Tyerks te Harlingen
Contra
Pieter Claas kistemaker voor hem
en voor Janke Bauke dr. zijn e.h.; ......... niet bezwaard door het vonnis van de mederechter
Worp Tijessens voor hem en als kerkvoogd en administrator van de geestelijke goederen tot
Holwerd, in dezen caverende voor Quirijn Eentses zijn mede kerkvoogd; en voor Tyaard en Wilke
(?) die last heeft van Jfr. Tiets van Holdinga, wed. van Wilke zijn mede impt.
Contra
Sipke van Jaarsma gedaagde.
HET HOFF ord. de ged. ten pricipale te
antwoorden, reserverende de kosten tot het uitdragen der sake.
Mr. Philips Buitenpost, curator over de geabandonnerde goederen van Remmelt Tijerks ( Dirks?) en
Sijke Claas dr; geass met de geprefereerde crediteuren.
Contra Mr Joh. Franken. In Factis.
283.
Jarich Sickes Atsma en Rinck Gosses dr. e.l te Jorwerd. impt.
Contra
Henric Jans burger
te Franeker, als cur.bonorum over de geabandonnerde goederen van Pieter Kingema. En Aelke Here
dr. IN Factis voor Sandio, voorgaande commissaris.
Mathijs Everds postulant binnen Leeuwarden; als m.e.v van Teedke Jacobs, en Gerbrand Aijsma als
substituut proc. gen, als man en voogd van Grietke Jensma, in die qual. voor hem zelven en mede
vanwege de andere erfg. van wln. Wijts Breutsma. Contra
Jantien Aukes
In factis.
Mr. Philips Buitenpost als cur.over de geabandonnerde goederen van Rennert Dijrcks en zijn wln.
huisvrouw, `Contra
Dr. Domenicus Strugely (-ius) advocaat voor den Hove. In factis.

Sijurdt Sipkes als man en voogd van Dieuwke Claes dr; erfg.. van Menck Dircks dr. haar
bestemoeder, en die door scheiding en deling die het recht had van Ernst en Hylck Jetse dr. die erfg.
was van Wijtse Jetses Mollema haar broeder.
Contra
Syurd Lamberts te
Harlingen als m.e.v van Jantien Sipkes, universeel erfg. van Sipke Ockes en Lijsbeth Aarends, haar
olders; ged. In Factis, en verklaart de ged. contumax.
284.
5 mei 1613.
Claas Bornstra
Contra
Janneke Coenes HET HOFF restitueert de req. tegens verloop
van tijd ..... gunt hem nog de tijd van een maand om zijn produktie te mogen doen.
Eelck Harmens tot Jelsum req.
Contra
Hotse Wibrands Doijema en Cornelis Reins,
tesamen voorm. over Breutick Heres, en Rintse Martens. HET HOFF cond. Hotse v. Doyema en
Cornelis vs; om de req. te leveren behoorlijke koopbrief, mits ontvangende van hen behoorlijk
reversaal, tot profijt van het wegens de summa van 5550 g.gld van geld volgens de ingevinge de
Secretaris Blocq gedaan, en Rents Martens zulks te gehengen en te gedogen, onder genoegzame
cautie. Voor zijn pretensien van plaegen, suipen, en quadens, onverkort de req. hun defensien ter
contrarie. En compenseert de kosten.
6mei 1613.
Claas Jelles voor hem en als proc. hebbende van Tonis Jelles, zijn broer en Roeloff Tonis als
voormomber over de weeskinderen van wln. Jan Jellis, resp. erfg. van Anna Tonis en Aeff Tonis
hun moeder en olde moeder, en als erfg. van Jelle Claas als vader en olde vader impt. Contra
Sijts Arents wed.Jelle Claas en Jan Jellis als mede erfg. van Jelle Claas zijn vader. IN Factis.
285.
Henric Eentses te Harlingen, als v.v. Jaike Sipke dr. zijn e.h.; en c.d.r.
Contra
de erfg. van wln. Sijuck Aijsma in tijden e.h. van Tijepke Iges Sickema.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 50 c.gld; met schaden etc....
Feike Wijbes en Rints Oene dr. e.l tot Dokkum, impt.
Contra
Jan Jans Wederspan, ged.
HET HOFF verklaart de huizinge met de toebehoren van en in het recht van huringe der landen ten
processe geroerd, voor zovele te procederen van de n.... dezer proceduren niet gege -exp... als van
de impt. onbetaald, ten achterwezende met de kosten en schulden en intressen daarna gedaan gehad,
en geleden, de hebben en te lijden gehypothekeerd, en cond. de ged. tot profijt van de impt. de
huizinge en recht van huringe te verlaten, om zulks te bekomen, of anderszins de impt. zijn gemelte
achterwezen met de vs. kosten en intressen te betalen.
7 mei 1613.
Sappe Epes Hillingh, als proc hebbende van Oene Augustinus te Workum als voormr. over de
weeskinderen van Luts Sibrands dr. bij Everd Annes in echte getogen. req.
Contra
Aeltien Saeckes voor hem en voor zijn kinderen bij Rixt Hessels. IN Factis.
286.
Maike Christofori wonende tot Medenblijc, voor haar en als universeel erfg.. van wln. Hans P..raet
? Duiring en resumerende hetgeen bij Mr .Cornelis Nauta als cur. lit. over deselve is gedaan, impt.;
Contra
Wigle Buigers als man en voogd over Jfr. Elisabeth Ockingha.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 750 c.gld met schaden etc...
Jurrien Dusman ( Duitsman?) als m.e.v van Trijn, Jan Aukes,
Contra
Harmen Gerkes ten Nijeholtwolde. ......... niet ontfangbaar.......
287.
8 mei 1613.
Ewe Tyaards en Anna Roleffs dr. e.l te Munckezijl,
Contra
Hille toe Wartum
? binnen Groningen, als cessie hebbende van Ocke Jookes tot Sneek. .... niet ontfangbaar....
Sicke Breutsma notaris en postulant te Bolsward, als voormomber over Grietke Pieters dr; als mede
volmacht van Holke Folkerds en Sijmon Sijoerds, Saack Sierksma als volmacht van Fonger

Sierksma zijn vader, en erfg. van Itske Andries dr. e.h van Adriaan M...ilio; professor in de
mathematiek te Franeker, als ususfructuarius van de goederen van wln. Claas Folkerds, in leven
burgemeester te Harlingen; triumphant
Contra
Cornelis Edes Feitema burger te
Harlingen, en Sibrand Edes Feitema, .... rstkoper. HET HOFF adprobeert de besognen van de
deurwaarder, en interponeert daarop decreet. Ordonneert dat de koop van de huizinge nog eenmaal
geproclameerd zal worden over de kerk en het gerecht; om bij een ieder die het believen zal
verhoogd te mogen worden, bij het lichten van het zegel uit de wasse.... op de 15e juni
naastkomende en cond. de koper zijn handen te ijdelen van de kooppenningen, indien hij geraakt
aan de koop te blijven, en gedoemde en opposant zulks te gehengen en te gedogen. En zijn
oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.
288.
Wigle Buigers als man een voogd van Jfr. Elisabeth van Ockingha, als erfg. van wln. Lolle v.
Ockingha, haar vader en c.d.r.
Contra
Ibe Jurriens te Scharnegoutum, en hem liti
offrerende voor Jan Aleffs. .......... niet ontvangbaar.....
Goitsen Claas voor hem en als erfg. voor een derdendeel van Anna Claas dr. zijn overleden zuster,
en alzo als erfg. in linea descendante ende Feric Jans als erfg. van Griet Joachims, zijn moeder, en
geass. met Johannes Idts zn zijn huisvrouwen vader, resp. stiefvader, en de vs. Joh. Idts samen met
Gosse en Freric en voor een 3e deel en tesamen ex testamente erfg. en naaste bloed van Gosse Jans
en Atke Fedde dr. in tijden e.l [289] en zoveel de remissie van Fedde Goitses, hem van zijn
huisvrouwen olders angenomen mag aangaan, intervenierende voor Eelck Oene dr; nagelaten
wed.van Fedde Goitses, ex test. erfg. van haar man met Pieter Andries zn Tyaer haar tegenwoordige
man.
Contra
Harmen Willems, Sijds Willemsdr; geassisteerd met Albert Claas haar man Atke Willems dr.met
Engbert Jans geassisteerd; en Trijn Willems dr.geassisteerd met Anne Jans, en mede vanwege Griet
Jans dr. als moeder en vorstanderse over haar kinderen bij wijlen Simon Willems, en tesamen voor
Anna Goitsens dr. en mede Freerck Snitser erfg. van wln. Goitsen Jans en Aaltie Fedde dr.wijlen
Fedde Goitses gesubstitueerde wezend als geappelleerden.
............. niet bezwaard door het vonnis van de Nederrechter......
290.
Julius van Meckema Contra
Worp van Tyessens. HET HOFF verklaart de baar in kwestie
executabel. cond. de gedaagde in het onderhouden van dien en om redenen compenseert de kosten.
Marten van Naarden voor hem en als voogd van Jfr. Auck Donia zijn huisvrouwe; en c.d.r
Contra
Sijurdt Seerps zn Donia.
In Factis voor Haringsma om de zaak in staat van
wijzen te brengen binnen een maand.
P.M.: Maerten. v Naarden, mogelijk kleinzoon van de Raadsheer ( geb ca 1490) Die vlgs. Heren
van den Raede , ook getrouwd was met een Auck Donia. Is hier sprake van een verwisseling?
De erfg. van Cornelis Willems van Wel, en de erfg. en crediteuren van wln. Isbrand van Andringa.
Contra
Jfr Vincentia Isbrants, huisvrouw van Sem van der Does; en met zijn consent
gessisteerd met Wierd Fredricx en met Tanne van der Does , opposanten. In factis binnen 6 weken
peremptoir.
10 mei 1613.
Tonis van Hettingha luitenant van hopman Willem van Intiema Contra
Sijds van Botnia
als man en voogd van Jfr. Tet van Oenema en Idsart Glins ged. In Factis.
291.
Pieter Simons, burger in Leeuwarden, als cessie en het recht hebbende van Tjibbe Simons en Jantse
(Jantke?) Melis.
Contra
Sijurd Epes Tolsma, en Enne Wibrands Doijema, en
intervenierende voor Syurd Tolsma.
In Factis, binnen 14 dagen,
Renicq Atsme mede ged. Staat van Frld; als voogd van Rinske Adius dr; zijn huisvrouwe; Dr Timo
(theus?) Ribe... professor Juris te Franeker. Als man een voogd van Tseetske Adius, zijn e.h.; als
mede erfg. van Adie Lamberts, en als conj pers voor de andere erfg..
Contra

Trijnke Jans dr. Suurbeeck, wed. Jan Freriks in leven schepen van Leeuwarden, voor haar ende
vervangende de persoon van Jan Martens te St Anna Parochie.
HET HOFF verklaart de huizinge
en schuire in de instrumente van 8 okt 1591 geroerd, de impt. gehypothekeerd; en cond. de ged.
deze te relaxeren, en laten volgen, oft anderszins haar achterwezen te betalen, ter somma van 709
c.gld; onder deductie van hetgeen is betaald, en voorts niet ontvangbaar; onverkort de ged. haar
recht indien namaals bevonden zal worden de 709 c.gld (pond) in zekere 1820 c.gld te verrekenen.
.... en comp de kosten.
292.
Fedde Jelgersma en Atke Tyaerts dr. e.l binnen Leeuwarden.
Contra
Dirck Allards en
zijn e.h. aldaar; ..... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter
Gerrijt Gerrijts tot Staveren,
Contra
Joost Sibrants zeilmaker, als man en voogd van
Jets Mennerts dr. ratificerende haar adprobatien. ..... niet bezwaard........etc.
293.
Henric Jans burger en apotheker in Leeuwarden; als voorm over de weeskinderen van Goverd Jans
en Sijnke Aelwe.
Contra
Hotse Regnerij tot Woudsend, als cur. over Geriijt Wijtses
nagelaten weeskind en als conj. Pers. voor Trijnke Regnerij zijn zuster. HET HOFF cond. de
opposant zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. Mits dat de triumphant cautie stelle voor
de melioratien; pretensien en verschoten penningen, en wat anderszins bevonden kan worden.
11 mei 1613.
Doorgehaald; Epo Augustinus [vlek] uxore.. contra
Watse Gepkes herbergier in L'warden.
.... te betalen 39 c.gld ...
294.
De Hrn. Ged. Staten intervenierende voor hun landzate Anne Mennerds. Contra
Kempe Andries en Henric Takes als kerkvoogden en Bauke Jelles als opzichter van de Patroon te
Tirns (of Teerns) ........ niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
Schelte van Aiking(a)? als vader en wettige voorstander van Hette Botnia van Dekema zijn zoon.
impt. in conventie en ged. in reconventie.
Contra
Sixtus van Dekema voor hem en
vanwege Jfr. Aagt van Emingha zijn e.h.; mitsgaders zijn 2 onmondige dochterkens, bij de vs.
Aacht getogen.
HET HOFF verklaart de impt. tot zijn eis niet ontfangbaar; en opnieuw recht
doende verklaart de impt. zo hij procedeert, tot zijn eis niet ontvangbaar.
295.
Epo Augustini Algra c/ux triumphant; en impt.
Contra
Francisca Martens (?) e.h. van
Andries Jacobs chirurgijn, te Harlingen EN Jacobus Andely (-ius) chirurgijn binnen Bolsward, met
speciale last van Douwe Hendriks als man en voogd van Lijsbeth Henriks zijn huisvrouw, binnen
Leeuwarden; en mr Andries Andries binnen Bolsward, als voogd van Jacqueline Henricx dr. zijn
e.h; en elk c.d.r voor de erfg. van Henric Barents (??) hun overleden huisvrouwen vader.
HET HOFF approberende de besognen van de deurwaarder, nopens de helft van de huizinge,
interponeert daarop decreet, en ordonneert dat de koop nog eenmaal over de kerk en het gerecht zal
worden geproclameerd op 15 juni naastkomende, en cond. Jacobus en Andries hun oppositien
kosteloos af te doen.
296.
Henric Jans te Kollum, mr. Kistmaker, als voogd van Elisabeth Hijlke dr, zijn e.h en c.d.r; Aeltijen
Hijlke dr.wed.van Joachim Willems te Dokkum, als mede erfg. en knn. van Gerloff Ibens (?) dr.
hun wln. moeder; en gesustineerd de proc van wln. Hijlke Romkes hun vader, in leven
burgemeester der stede Harlingen.
Contra
Anna Eeuwes dr. wed.Feddric Sibrens,
als moeder en leg. adm. voor haar knn, te Kollum wonend, Lyuke Sibrens dr. wed.wln. Mr. Albert
Tyaards op Ameland, als erfg., van Soed Oene dr. hun moeder. HET HOFF verklaart de impt.
vanwege hen moeder goeden, en achterstal van dien, op de nagelaten goederen van Hijlke Romkes
hun vader eerst voor de ged. geprefereerd ende cond. de ged. voor zo veel in hen is, de impt. daar
uit te te laten volgen met de schaden etc.... onverkort partijen recht neffens de ondertekeningen
staande echte uit hen wln Hylke Romkes en Doed Oene dr. ten processe geroerd , zo zij vernemen
zullen.

297.
Ebe Willems wonend tot Rotna (Rottum)
Contra
Foecke Lykles tot St. Jansga,
voor hem en vanwege zijn huisvrouw, .......... niet bezwaard door het vonnis van de Nederrechter.
Sierck Folkerds appellant, Contra Trijnke Kempe dr. geappeleerde; ... voor de Commissaris:
POINCTEN: 1. Oft Tyerk Folkerds 15 nov 1607 gelegerd is geweest ten huize van Hans Wolters
binnen Franeker? 2. Oft Hans Wolters in zijn boeck daarvan geen optekeninge heeft. Zo ja extract
van zulks te recouvreren. 3. Off Saecke Folkerds alstoen bij hem heeft gehad enige lakens om te
verkopen? 4. Wat lakenen op de boelen van de landschaps accijsmeester en impost meester
bevonden werden in septembris, october en november, in 1607 te zijn ingevoerd. En aangegeven.
Op de naam van Auck Folkerds. En Henric van Cuijck tesamen, en te recouvreren extracten; uit hun
boeken 5. Wat personen daarbij present zijn geweest, oft daarvan kennisse hebben, ende om wat
redenen, dat de appellant de geappeleerde den 15 nov. het half ............. lakenen op verkoft en
geleverd heeft.6. Oft Bij Sack Folkerds en Henric van Cuick tesamen of bij Henric Abbes zijn
Trijnke Kempes dr. verkocht en geleverde lakens verhaald in de specificatie van Henric van Cuijck,
ten processe met AB bij de geappeleerde in hun remonstrantie over en gelicht waar wanneer, in
wiens bijwezen deselve koop en levering gedaan is. Ende oft dispens van lakenen daar inne
verhaald, verkocht zijn, t'eene wel en op een tijd? 7. Te recouvreren het principale rekenboek van
de applt. en de geapplleerde.
298.
Mennerd Suws (?) nom ux; en Jacob Allerds impt. in conv en in reconventie.
Contra
Cornelis Edes Feitema, voor hem en als voorst van Ede Feitema zijn zoon,
........... te namptificeen 500 c.gld ...........
Hidde Hiddema excijsmeester ( executeur?) van Schoterland, voor hem en voor zijn knn. bij Nies
Boltsma zijn voorwijff; en c.d.r onder verband van goederen.
Contra
Popke Watmans te
Kollum, als voormond over de kinderen bij Griet Goverds, nagelaten, en c.d.r. voor zijn mede
momber, in Groningerland, geassisteerd met Pieter Tae zn. te echte hebbende Altien (Allien?) Jans
Coppens dr,
HET HOFF cond. de ged de gereq, zijn gedane oppositie kosteloos en schadeloos af
te doen, en taxerende de triumphant's goederen tot 1230 c.gld en 15 strs; mits dat hij de triumphant
daar onder gepresteerd waren, ten huize van het sterfhuis de 6 grazen lands, ten processe geroerd
[299] de ontsheidinge en delinge na luit de overgelegde inventaris van de triumphant; in het 23e
artikel, zijn voortgang zal hebben. En voorts niet ontvankelijk.
12 mei 1613.
Meinerd Suwes req.
Contra
Douwe Tijallings Meilema, HET HOFF restituerende
de gedaagde tegens verloop van tijd gunt hem de tijd van 3 weken...........
Henric Jans Apotheker binnen Leeuwarden; als cur. over Govert Jans en Syuck (Syouck) Aelwe
weeskinderen.
Contra
Hotse Regnerij als voorm. over Gerrijt Wijtses nagelaten
weeskinderen, en als conj. pers. voor Trijnke Regnerij; zijn zuster. IN Factis voor Saekema.
Tet Tomas dr. te Staveren als erfg. van Benne Pieters, ex test.
Contra
Focke Pieters, en
Sibrand? Olpherds als adm. en bewindhebbers over het sterfhuis van Lijeuk Simons. IN Factis.
300.
Titus Conradi voor hem en zijn mede erfg. van mr. Coert Harckes zijn vader, als cred. van wln. Hid
Siurds dr. wed.van mr. Coerts vs. Contra
Ebel Bouts. Het HOFF ord ged. het sterfhuis in
handen te laten van de commisaris...
slecht leesbaar.....
Dr. Gabinus Foppens adv. v.d. Hove als cur.over het goed van Syurdt Conincx.
Contra
Claas Harmens te Harlingen, als m.e.v. van Maike Jans dr; en mede voor Lambert Warners, als v.
van Elisabeth Jans dr. zijn e.h.; en ook u.n.v. Cornelis Jans Olivers? In die qual voor de vierdepart
erfg. van wln. Elisabeth Jans dr. van Breda, hun bestemoeder.
HET HOFF verklaart de partijen
met hun presentatien te mogen volstaan....
301.

19 mei 1613.
Claas Heres als het recht hebbende van Jacob Arens,
Deurwaarder van den Hove. In Factis

Contra

Jacob van Loo

Elle Claasz voor hem en als last hebbende van zijn moeder
Contra
Claas Jans HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek .... en in de kosten.
Gerrijt Pieters

Contra

De Heren Gedeputeerden;

Gerrijt Pieters en

In Factis.

Thomas Alles Brouwer in Leeuwarden,
Contra
Ida en Anna Adriaans, gass. met dr.
Johannes de Veno, fiscaal der Stede. In Factis, voor de eerste rechtdag na pinksteren. En het
proces in state van wijzen te brengen.
Hans Johannes Req,
Contra
Tonis Wolters als man en voogd van Antie Jacobs
Schellingwou en Jan Martens als voogd van Hijlck Jacobs Schellingwou zijn e.h.
HET HOFF .. cond. de ged. op de overgelegde presentatie te diminueren? binnen 8 dagen.
302.
Hans Johans deurwaarder
Contra
Ane Douwes HET HOFF ord. de ged. op de
overgelegde specificatie te diminueren binnen 8 dagen.
Tyallig van Campstra, req. Contra
Pieter Hommis ten Steenwijk
...... rejekteert de exceptoe..... cond. de gde te antwoorden.........
Rintske en Folkerd Johannes als omen en curators over Johannes en Auck Wijgers, impt.
Contra
Johannes Remts en als man en voogd van Douw Assiens ged.
........ rejekteert de exceptie...... cond. de ged. te antwoorden
Willem Stevens voor hem en als voorstander over zijn kinderen bij wln. Jauwer Harmens dr; impt.
Contra
Wijbe Henricx te Hantum
.............. rejekteert de exeptie en cond. de ged. te antwoorden
303.
Lyuwe van Jukama eerste Raad in dezen Hove, Pier Wijbes en Reinck Wopkes als volmachten voor
de dorpen Boxum, Jelke Syurdts en Allard Pieters volmachten voor Deinum, en Doecke Wissema
en Claas Feites volm van Blessum. Contra
Cornelis Cornelis, Gerrijt Jans Knijff, Johannes
Jelmers Versteveren, Harmen Frans, Jan Sickes, Lucas Frans, Francois van der Hagen en Pieter
Dirks ged.
HET HOFF rejekteert de exceptie, cond. de ged. peremptoir te antwoorden,
Doorgehaald: Hans Johans en Ane Douwes ( zie hiervoor)
Aacht Dirks dr. e.h van Reiner (? vlek) Pieters
In Factis, binnen 2 maanden peremptoir.

contra

Peter Jans tot Dokkum.

Mathijs van Schoten, en Gerbren Aisma als man en voogd van Gaatske Jensma voor hem en
vanwege de andere van Marten Boijtsmans en Margriete van Schoten zijn e.h.
Contra
Tincke van der Haule, wed.van Mathijs Heimans, als mede erfg. van Isbrand (?)
Jacobs.
IN Factis.
304.
Aeltien Lenards dr. wed.van Goverd Jacobs voor haar en de knn. Contra
Jacob Jans Brinck,
als borge onder renunciatie ben discussionis; van Arrien ? Jacobs en de selve Arrien hem voegende,
HET HOFF voorbijgaande aan de exceptie en recht doende de post, ..... te namptificeen 250 c.gld
....
Homme van Hitttingha burgemeester in der IJlst, cur. over Hijlckien Hittingha zijn zuster
Contra
Jfr. Catarina van Hittingha. IN Factis voor v.d. Sande, (Sandio)

Dr. Martinus Eiben als m.e.v van Auckien Rol...... (?Polmams) Contra
Gerrijt Dirks binnen Leeuwarden, ..... te namptificeren 61 g.gld.
Jan Jacobs burger binnen Leeuwarden, cur.over Wijbe Johannes het weeskind, van Jan Doedes en
Antie Wijbes, geresumeerd de proceduren bij wln. Egbert Eernstes Reneman.
Contra
Tijaard Doedes tot Bolsward. In factis binnen een maand peremptoir.
305.
Andries van Hiddema
Contra
Auck van Hoitema HET HOFF restitueert de
req. tegens verloop van tijd..... na Magna Ferias zijn produktie te mogen doen....cond. de ged. zulks
te gehengen en te gdogen, alsmede de stukken voor de commissaris overgelegd, de Req. werden
overhandigd, om binnen de vs. tijd daarop te mogen seggen, en cond. de req. in de helft der kosten.
Pieter Meinerds als v. van Trijn Cornelis dr, Baarte Cornelis als cessie en transport hebbende van
Cornelis Baartes en met Cornelis' dr; wonende in de Drogeham.
Contra
Jouke Jochums, grietman van Smallingerland; als borg onder ren. beneficy divisionis et
discussionis; voor Anne Jelkes en Rixt e.l . IN Factis, binnen 2 weken.
Ryurd Fockes, brouwer, burger en gezworen gemeensman binnen Franeker, en Auck Henricx dr.
e.l.; Contra
Able Jelles en Fokel Elings dr. e.l te Makkum, ged. en gecontumaceerde.
HET HOF gezien de citatien, houdende de overgelegde instrumenten voor bekend, de ene van 10
april en de andere van 7 nov. 1612, cond. de ged. te samen en Abbe Jelles een der gedaagden voor
het geheel de impt. te betalen 100 dalers, ende bovendien de gedaagden te samen en elks voor het
geheel te voldoen 50 g.gld alles met schaden en intressen etc....
306.
Caas Pieters tot Franeker, als vader en voorstander van zij zoon en Aaff zijn dochter, bij Lijsbeth
Botte dr. in echte getogen,
Contra
Jantien Floris wed.nu het recht hebbende van
Syurdt Verwer, te Harlingen ged. en gecontumaceerde
HET HOFF verklaart de huizinge in de
overgelegde koopbrief van de laatste febr 1591 uitgedrukt de impt. in zijn qual. gehypothekeerd, en
cond. de ged. de impt. te betalen 85 c.gld en nog 50 c.gld met de shcaden en intressen en in de
kosten.
307.
DE EERSTE RECHTDACH NA PINXTEREN IS GEWEEST DE 8e JUNI, 1613.
Lauw Douwes, Rennerd Rennerds als man en voogd van Antie Douwes, in de Drogeham, Nanna
Douwes in Optwijzel. als volm. van Douwe Douwes, hun broeder en mede van Ike Douwes hun
beider m.......... zijnde, onder ben. divisionis, als erfg.. van Douwe Douwes hun vader.
Contra
De Heren Ged. Staten van Friesland, en de magistraat der stede Sloten,
IN Factis voor Jukama voorgaande commissaris.
Wijtse Wopkes burgen en koopman binnen Leeuwarden, als m.e.v van Agnieta Claas dr.
Contra
Pieter Cents bakker en Aagt Olpherds e.l. te Huizum bij de Vroskepolle.
HET HOFF gezien de citatien houdende de overgelegde instrumenten in date de 1 dec 1611 voor
bekend; cond. de ged. te samen en elk voor de helft de impt. te betalen met schaden etc....
verklarende de ged. huizinge en andere goederen voor gehypothekeerd; en verbonden, en gehoord
de eed tot versterkinge van de overgelegde specificatie, cond. de ged. aan de impt. te betalen 31
g.gld; 332 nstr, met schaden etc..
308.
9 juni 1613.
Evo Boner
Contra
Harmen Sippes gewoond hebbende tot Arkens.
HET HOFF doet te niet het vonnis van de nederrechter, en bij nieuwe sententie recht doende
tauxeert de melioratien en expensen van de ged. tot de somma van 250 g.gld; en om redenen
compenseert de kosten.
13 juni 1613.

Teed Pieters wed. van Gerrijt Goslicx, Idts Gerrijts als voogd van Trijnke Gerrijts, Claas Philips als
voogd van Lutske Gerrijts, sampt Adger Gerrijts, voor hem zelven als erfgenamen van Gerrijt
Goslicx hun vader.
Contra
Carel van Sternzee, Syerk Ryurdts Bants burgemeester
en Paulus Gemmenich secr. van Franeker. als weesmeesters over de erfg. van Gerard Jacobi ged. in
conv. en reconv.
In Factis binnen 3 mnd peremptoir.
309.
Rompt Jacobs req.
Contra
Mr. Fredericus Regnarda, als advocaat en vanwege de
erfg. van Harmen Bennema, geadsisteerd met Tetman Fockes secr. van Staveren, Ebe Fockes en
Meind Clases mede erfg..
HET HOFF ord. partijen wederomme te compareren voor Lyklema....
POINCTEN 1. Wanneer de schuld van Harmen Bennerds is opgelegd. 2. Oft de geallegeerde
scheidinge of uitwijzing der kinderen goederen aan wederzijden wordt aangenomen. 3. Indien niet ,
Wat lasten of beswaarnisse daarinne is? 4. Wat goederen Alle Teyes nog heeft. 5 Wat beswaarnisse
daartegens is?
15 juni 1613.
Jfr. Elisabeth Rattaller,
Contra
de Weesmeesters van Leeuwarden;
HET HOFF restitueert de req. tegens verloop van tijd, en gunt haar een tijd van een maand om zijn
produktie te mogen doen. En de eerste dag na de grote vakantie de zaak in staat van wijzen te
brengen.
Idske Jacobs req.
Contra
Dirck Jans en Jan Edes
HET HOFF releverende partijen tegens voorgaande artikelen en gunt hen nog de tijd van een
maand om zijn produktie te mogen doen en reserverende de kosten.
310.
Georg van Laukema
Contra
Tyalling van Camstra;
HET HOFF verklaart dat de ged. met zijn presentatie mag volstaan.
Jan Blocq als cessie hebbende van Dirck Glasse (?) en His Rijns dr. e.l Contra
Frans Mewis te Wirdum voor hem en zijn e.h.; ..... te namptificeren 97 g.gld.
Jan Momm, Jan van Voort, voor hem en de ledematen van de Compagnie van Surhuisterveen,
gerechtigd tot het Corpus van Gerkesklooster, en de rentmeester Johannes Heres vanwege de
landschappe;
Contra
Tseets Jelgersma wed. Fred. Van Voort, en voor haar knn.
Het Hoff ord. partijen te compareren voor de comissaris......POINCTEN. 1. Hoeveel roeden veens
de Prelaat van Gerkesclooster voormaals heeft toebehoord. 2. Wie daar aff wederzijds naastlegers
zijn? 3. Van waar vandaan alleen de roijinge moet worden genomen. 4. Of Phaesma venen in een
beloop ende op enen Wind (?) leggen als de landschaps venen. 5. Wie Phaesma venen ten
zuidoosten naastgelegen zijn? 6. Oft deselve Phaesma veen en hun naastlegers uit beiden (?) aff (of)
vervallen? 7. Oft de vs. venen van Gerkesklooster of van het landschap uitbreiden of versmallen 8.
Ende waarom de eene oft enige van dien min dan meer uitbreeden of versmallen; 9. Item oft
Neffens Phaesma ende des landschaps venen oft ook neffens hen naastlegens enige per.... ende
roeden zijn? 10. Des impetrants pachteneren en der gedaagden en hun naastlgers titulen te
recouvreren. 11 Ten lesten van allen Partijen en van hun naastlegers van de roijinge, loop ende
winden ( richtingen?) van dien te maken pertininte caarte.
16 jun i 1613.
Berend Harmens burger in Groningen, voor zijn kinderen bij Martien Egberts. Contra
Menso Folkerds als erfg. van Folkerd Pieters, zijn vader, en volmacht van zijn moeder, en Saeck
Timmerman als voogd van hun resp. huisvrouwen, elk voor 1/6 part erf van Jan Claasz. IN Factis.
312.
17 juni 1613.
Joachim Faber,
Contra
Regnerus Annius. IN Factis
Doitse Hotses en Buwe Wisses als kerkvoogden van den dorpe Nieuwland, Rec. in conv. en ged. in
rec. Contra
Allard Cland burgemeester der stede Campen, als broeder en procuratie
hebbende van Jfr. Besse (Bette?) Clant zijn zuster, wed. Geert Hotses.

........ te compareren voor de commissaris ..... POINTEN: Oft de zate en landen ten processe
gemeldet, Godschalk ten Indijck aangeervet zijn, dan of hij die gekocht heeft, oft also aliquo titule
singularis possedeert? En indien ja,van het aangekochte de koopbrieven te recouvreren. 2. Oft
deselfde sate en landen ende de landen en de zate genoemd in het extract van de ombrenge (! N.B.)
van den jaren 1511 de op de naam van Loke Weggers ? aangebracht één zate en landen zijn. 3. Oft
perselen van landen en stukken in de overgelegde presentatie genoemd, en op de naam van Folke
Wiggers aangebracht, accorderen met de percelen van de landen en stukken van gedaagdes zate, en
waarom de 2 ½ pondemate in de extracten een floreen te huur gedaan hebben , indien het de landen
zijn, nu niet meer als een carulus gld doen ende daarna verhoogd zijnde, niet meer als op een goud
gulden verhoogd zijn. 5 Hoe groot dat lapke lands Coldu genoemd, is? 6. Oft de patroons en
prebendarius landen gegeven landen zijn.
313.
Lijsbet van Raad, e.h. van Aarend Martens Saab, binnen Leeuwarden; impt.
Contra
Jan Heers te Kollum, en Henric Demeunch factoor van Hans van Campen ged.
.......... voor de commissaris..... POINCTEN ... 1. Oft de akten van zekere 600 Poolse guldens de
actien op de koopman van Amsterdam op Lyuwe Jans te Collum item op verscheiden personen
binnen Groningen en in de Omlanden, en Bellingwolde en op het Tessel niet zodanig zijn, dat
daarvan niet is gecoomen oft kan komen. 2. Ende indien daarvan iets gekomen is, hoeveel. 3.
Wanneer de betalinge gedaan is, 4. Tot dien fine te recouvreren instrumenten en quitantien. 5. Oft
Lijsbeth Henricx niet na date van de scheidinge verscheiden betalingen gedaan heeft, aan
crediteuren van Aarend Martens.
Tyalling van Camstra
Contra
Hessel Gatses tot Harlingen, als v.v. Rints Jacobs dr;
Banga zijn e.h. en c.d.r.
HET HOFF verklaart de appellant niet bezwaard door het vonnisse bij
de Nederrechter.
314.
Wijtse Reiners, stadsmetselaar binnen Leeuwarden, als vader en voorst van zijn kind bij Monck
Gerbrands dr.applt Contra
Dr. Theodoretus Tiara, adv. voor dezen Hove, als cessie
hebbende van Michael Hutter, alias de Bock, en Maaike van Aylve in tijden e.l;
............ niet bezwaard....... bij het vonnis van de Nederrechter.
Uulcke Solkema, te St Niclaasga, als man en voogd van Anna Hoitema, en c.d.r.
Contra
Homme van Hoitema op de Jouwer.
HET HOFF ord de ged. de impt. te betalen 412 g.gld
vier sts. en 8 penningen, en nog 3 gelijke guldens te meije 1612 verschenen, ende voorts alle
volgende meidagen te verschijnen, zolang partijen moeder zal wonen in de huizinge de impt.
toekomende, oft anderzins gedogen dat de impt. de drie guldens van de bruiker van de huizinge
ontvangen , met schaden etc....
315.
Sijtse Jelgers te Sexbierum Contra
Pieter Jans te Steens, cur. over Douwe Douwes.
HET HOFF cond. de ged. pro quota te betalen 350 g.gld; met schaden etc... verklarende de impt.
tot zijn vorderen eis niet ontvangbaar.
18 juni 1613.
Jfr. Tzeets van Grovenstins, als moeder en wett. voorst. van haar knn bij wln. Poppe van Andringha
getogen, en Aarend van Loon als cur.over Isbrand van Andringha,'s kinderen
Contra
Eco Isbrandi, als volm. van de erfg. van Jacob Sixma
HET HOFF de competentie van
partijen tegen elkander goed pres...eerd te hebben ende daar te boven de ged. de gereq, te betalen
933 c.gld 14 strs. 8 penningen, des dat daarinne de intressen tot date dezes gerekend zijn en
verklaart de baer tot de selve somme executabel, en de req. nopens zekere punten van haar deductie
niet ontfangbaar.
316.
Johannes Sannes, grietman van Visvliet, als m.e.v van Jfr. Margaretha van Bootsma, gewezene
wed. van Buwe Tadema;
Contra
Sibrand van Hettingha als voorm over de knn.
van Sypt Bottes ged. HET HOFF verklaart de ged. ongehouden op de eis van de impt. te
antwoorden.

Pieter Femmes wonende te Cornjum,
Contra
De ingezetenen van het dorp Britsum.
HET HOFF verklaart de impt. tot zijn eis niet ontvangbaar, ... indien namelijk nieuwe opslattinge
der landen in questie bevonden mocht worden... tot Corjumer Meer behorende te worden.
21 juni 1613.
Sibe en Balling Thomas als het recht hebbende van hun vader.
Contra
Tyerck Lyuwes als volmacht van Taets Tzeerps dr. ged. IN Factis.
Jarich Wopkes burger in Leeuwarden impt.
Contra
Ide Gatse dr; wed. Fecke
Hessels, als moeder en voorst. van haar onmondige kinderen , en Vincentius Jacobs Dienaar des
Goddelijken Woords aldaar, als voogd van Trijn Anna Fecke dr; te Oenkerk, Floris Freriks als
voogd van Trijn Fecke dr, als erfg.. van Fecke Feitses hun vadr. .... voor de comissaris.......
Botke Gepke dr. burgeresse en gastelije ? houdende binnen Leeuwarden.
Contra
Ulbe van Ailva grtm. van Baarderadeel. En Jacob Gerbrens te Rauwerd, ......... te compareren voor
de comissaris die hun met overroepinge van de kerkvoogden van Bosum en Jorewerd zal verenigen
indien hij kan....
Claes Henricx aan St Anna Parochie en Jacob Stevens in St. Jacobi Parochie. applt.
Contra
Mewis Willems op der Schelling, als cessie hebbende van wln. Tsijesse Feddes, in leven rechter in
St. Jacobi Parochie. HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe
sententie , verklaart de ged. met haar antwoord voor de Nederrechter te mogen volstaan, en de
geappeleerde tot zijn eis niet ontfangbaar.
Jan Jans Br.... er te Leeuwarden, impt.
weken peremptoir.

Contra

Haring Joachims. IN Factis binnen 6

De administratoren van de geestelijke goederen tot Stiens. impt.
contra
Rijurd van Jukama, als vader en voorst van Gerrold Jukama zijn zoon bij wln. Eduard van
Camminga zijn wln. e.h; getogen,
IN Factis.
Ate Jarichs te Wommels.
In Factis voor Haringsma.

Contra

Hans Douwes Stapert en Hessel Wibrands Doijema.

Peter Jans alis Ruter, als m.e.v van Eelck Anne dr.en in die qual mede erfg. van Baarte en Jan
Lubberts, en Anna Lubberts dr.
Contra
Claas Joachums als man een voogd van Jantien
Joachims ged.
....voor de comissaris.....POINCTEN: 1. Wanneer en in wat jaren Baarte, Jan
en Anna overleden zijn. 2 Oft Sybrant Johannes en Wijbe Jans en Claas Claas dien allen versocht
zijnde van Jan Lubberts en Anna Lubberts bewarende hunder uitschulden, met AB genoteerd, bij de
goederen in de appellatie overgeleverd aangetekend hebben, nog in leven zijn? 3. Te recouvreren
de principale van beiden, oft de landen vandien personen onderschreven niet bekend zijn?
319.
De kinderen van dr. Jan Loo en Syouck Abbe dr. e.l. als mediate erfg. van Ulrich Abbes,
geassisteerd met Mr. Martinus ten Hoor,
Contra
Jfr Lijsck van Heringa e.h van
Eernst van Isselmuden, geass met deselve, Coert van Isselmuden, en Jfr Anna van Isselmuden als
erfg. van Eppe van Heringa, hun broeder en oom. HET HOFF verklaart de ged. en opposanten met
hun presentatie te mogen volstaan, en ontzeggende daarenboven de triumphant zijn verzoek.
Ryurdt Dircx in de Oppeinder venen van Oostermeer,
Contra
Aarend Pieters
burger in Leeuwarden, voor hem en vanweg Bauke Rommerts op Oostermeere veen, zijn meijer, en
c.d.r onder verband van goederen. .......... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter....
320.
Tiete Lyuwes impt. Contra
Jacob Claas ged. ............ Te namptificeren 260 c.gld.
Aenne Agges, herbergier te Oldeboorn,

Contra

Govert Tyepkes, bouwmeester der stad

Leeuwarden en Tyalling Oenes Bangama Grtm van Idaarderadeel, HET HOFF cond. Tyalling
Oenes Bangama om de impt. te betalen de 2/3 deel van 26 c.gld; en verder tegens Govert Tyepkes
niet ontvangbaar; onverkort Banagma's recht tegens Govert vs; en cond. de Grtm. in de kosten.
Hans van Sieven (?) herbergier in Oldega, Contra
Focke Pages (Pouges), wonende te
Harkema Opeinde.; Reil.... (Reink..?) Wibrands in Oldega en Emke Ottes, ende Galein Domberger.
HET HOFF cond. Rinke (?) Wibrants voor de ene helfte en de andere gedaagden voor de andere
helft de impt. te betalen 12 c.gld met de intressen vandien, etc....
321.
Oeds Aarends te Bergum voor hem en mede van de andere erfg. zo mediate als immedite, van
Arend Oeds, en Houck Haarsma zijn ouders. En Jelke Meyerts zijn oom.
Contra
Jfr. Genoveva van Rattaller, wed.Wolfard van Lezaen, en Jfr Margaretha Elisabeth van Rattaller,
wed.van Jong , geres. de proceduren bij wln. hun moeder bij wijlen haar man uit haar naam
begonnen. (begost) HET HOFF verklaart de 4 akkeren ten prosesse geroerd, voor 60 g.gls in een en
48 Phs gled in een andere partije, de impt. gehypothekeerd; en ord. dienvolgens de gdeaagden de
hooftsomme met schaden en intressen vandien te betalen oft anderszins de vs. akkeren te relaxeren,
om daar aan het vs. ten achterwezen . Cond. nog de ged. om de impt. te betalen 50 Phs gld,
eensgelijks met de schaden etc; en voorts de impt. niet ontvangbaar.
Ulbe van Aelwa, als vader en voorst, van zijn knn bij Jfr Rientien van Osingha, en mr Eisse
Lijklema nom. ux. Jel v. Osinga.
Contra
Jfr. Imck van Dekema, geass. met Haie van
Scheltema haar man. IN Factis. voor Sandio.
322.
Tite Popma n/ux; en Gerrold v. Feitsma, Raad van de Admiraliteit, binnen Dokkum voor haar en
caverende voor de mede erfg. van wln. Homme van Feitsma; hun overleden oom.
Contra
Jacob Hessels Coenders, binnen Harlingen, als voogd van zijn huisvrouw. ... niet ontfangbaar.....
Haio Jans applt
dochter, en c.d.r
bezwaard.

Contra
Melchior Feites te Hartwerd, als leg. adm. van Bauck zijn
HET HOFF verklaart de applt. bij het vonnis van de Nederrechter niet

Tsiets Claas dr. te Holwerd, Contra
Pieter Sijtses als last en proc. hebbende van Anna Jans,
HET HOFF gezien de verklaring van de appellant in het 9e punt verklaart haar niet ontfangbaar
232.
24 juni 1613.
Joachim Ens Contra
Dirk Dirks te Oosterwierum, ... te namptificeen 19 c.gld.....
Trijn Berends
Contra
Anke Cornelis dr. c.s HET HOFF verklaart de ged.
peremptoir op de eis van de impt. te antwoorden.
Hero Andries zn. Swyns, burger binnen Franeker, req.
Contra
Sybe Wibrants
burger aldaar.
HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek en cond. hem in de kosten.
Claas Jans te Molkwereum, als speciale last van de Gereformeerde Gemeente hebbend, ende ????
Contra
Jan Nankes, Sibolt Sijtses, Tyalling Berends, en Here Bruchts. IN Factis.
234.
Thomas Alles, contra Aarend Wabbels,
IN Factis, post ferias peremptoir.
25 juni 1613
Eernst van Mellingha als vader en leg. adm. van zijn knn. bij Jfr. Meil (?) to Nansum, in echte
getogen en Syadde van Bongha, een voordochter van Jfr. Mei to Nansum, en in die qual erfg. van
Jfr. Jelts van Galema, in leven e.h. van Sierk van Bootsma,
Contra
Lenerd Huighes, voor zijn interesse hem voegende bij Kempe van Donia, Grietman van
Leeuwarderadeel;
HET HOFF cond. de interventeur om de impt. de helft van de zate lands ten

processe geroerd, te restitueren en te laten volgen met de fruchten, profijten en emolumenten, sedert
de dood van Jfr. Gerlant gehad.en geleden, en om redenen compenseert de kosten, en voorts te
compareren voor de Comissaris die hen zal horen op zekere POINCTEN van Offitie: 1. Oft de
jufferen Jelts en Wyts Galema [325] onderling geen verdeling van goederen hebben gemaakt?
Indien ja, dezelve te recouvreren, 2. Wat goederen Auck Tyessens heeft nagelaten. 3. Ende wat een
iegenlijk van hen daarvan heeft mogen competeren?
Jfr. Margaretha van Loo wed. Christoffel van Aarentsma, impt. CONTRA
Jfr. Haring
van Roorda, wed. van Albert van Dekema. En Renic van Dekema, universeel erfg. van de vs.
Albert.
HET HOFF cond. Renic van Dekema aan de impt. te betalen 2300 c.gld; met
schaden etc; mitsgaders in de kosten van het proces, tot 's Hoffs tauxatie, verklarende de impt.'s eis
tegen Haring van Roorda niet ontfangbaar; en om redenen compenseert de kosten, onverkort Rienc
van Dekema zijn recht tegen Jfr. Haring vs; neffens de helft van de intressen van 2300 gld; alsmede
van 100 dalers, uit de vs. penningen aan Tyalke van Sickingha betaald, en staande de echt van
Albert van Dekema en Jfr. Roorda gevallen en verlopen.
Tonis Romkes, mede executeur van Tietjerksteradeel,
contra
Gerrijt Radijs eerste
deurwaarder van den Hove. En Timen Roeloffs. ged.
HET HOFF cond. de ged. om de impt.
te betalen 32 c.gld; 14 strs; en tegen Radijs niet ontfangbaar, onverkort Timen Roeloffs recht tegen
zijn mede gedaagden, zo zij vernemen zullen. En Timen vs. in de kosten
326.
Hylck Gerlaci wed. voor haar en de kinderen,
Contra
Aele Jans te Bergum, ged.
.......... te namptificeren 40 g.gld. .........
Rijurdt Harings en Sipke Deddes voor hen zelven en als volm. van de andere ingezetenen van
Doniawerstal,
Contra
Obbe Obbes grietman van Gaasterland, en Sipke Sannes als
volmacht van de stad Sloten.
HET HOFF voor het vinden van de proceduren ord. partijen wederomme te compareren voor dr.
Joh. Saeckma, die hen zal verenigen in dien hij kan, indien niet, ...of door een gezworen landmeter
om de oude buitendijking te meten zoals ten processe gementioneerd, mitsgaders te recouvreren de
registers van de dijkagiën voor de jaren 1578, 1579, 1580 en 1581 nopens de perken der percelen te
laste gekomen hebbend en de Hove rapport te doen. Aan hetselve gesteld gedisponeerd te worden
naar behoren.
327.
Gijsbert Ruisch, secretaris van de Rekenkamer generaal in Den Haag, voor hem zelve en Cornelis
Jacobs van Wow (Wou?) weesmeester aldaar, als man en voogd van Neeltien Ruisch, zijn echte
huisvrouw, en c.d.r; en zij hun sterkmakende voor Nicolao Ruisch; Aeltien, Maike en Neeltien
Ruisch, hun broeder en zusters, als erfg. van wln. Alyt van Stuly (?) hun moeder.
Contra
Timen van Cuick, ged.
HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. te antwoorden ;
reserveerende de kosten.
Andries Tyaards als last en procuratie hebbende van Jfr. Perck Roorda, als voorst van haar
onmondige kinderen bij wln. Pieter Eemingha, getogen, ratificerende het proces bij deze begonnen.
Contra
Feye van Heemstra, als voogd van Aelke van Sterkenburg, als eigenaar van Sypsma
state te Sibrandahuis bij Dokkum, en intervenierende voor Jelke Claas zijn meijer, en geresumeerd
de proceduren bij wln. Minne Sijpsma en Jelke Claas zijn landzaten gedaan. .. niet ontfangbaar....
328.
Nicolas de Bannecroij (?) als volmacht van Jfr. Barbara Lucratin ende Margaretha Schlits van
Groblander, als mede erfg. van Grispijn?? Schlits van Groblender, hun vader
Contra
De Gedeputeerde Staten van Friesland en Jelger van Feitsma Raad en Rentmr. Generaal,
Het HOFF cond. de ged. de impt. de 130 c.gld jaarlijks te betalen, sedert de 9e april 1609
verschenen, met schaden etc; des dat de impt. voor de restitutie van dien indien zulks namaels ten
principale bevonden wordt; genoegzame borge des Hoves subjekt te stellen. .....

Pier Jacobs Epema als cessie hebbende van Ocke Syouckes Phannis (-ius?), impt.
Contra
Jan Roeloffs en Aeltien Gerrijts, e.l. te Bolsward. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen
100 g.gld; met de schade en de intressen, sedert de leste verschijndag, mits dat de impt. sulffs borg
stelle van vrijleveringe ende vergroting van de huizinge, ende muren opmaken als die ten tijde van
de koop geweest zijn. En om redenen compenseert de kosten.
329.
Dirck Willems aan St. Anna Parochie, als voogd van Dirckien Jelle dr; zijn huisvrouw, en als last
hebbende van Tyaard Jelles te Berlicum. ( Ballum?) zijn huisvrouw, impt.
Contra
Barthout Barthouts ten St. Jacobs Parochie.
HET HOFF cond. de ged. de impt te leveren pertinente inventaris, met de eed gesterkt van de
goederen van Maritien Laurens dr; voor zoveel die op Adriaan Berthouds gekomen zijn en
ontvangen, en de impt. daaraf te restitueren en te laten volgen de helfte, met schade etc; onder
deductie van hetgeen bevonden zal worden voor legitima ...... compenseert de kosten.
Uble Wierds te Gerkesklooster,
contra
Focke Pouges, in Harkema Opeinde.
Het HOFF cond. de gerequireerde de ...... de voorgaande verschenen, kostpenningen en alimentatie, van het kind ten proces gemeldet zo aan de req. als aan de gevoegden als ouder dien het
behoort te betalen en daarvan de req. in alles te guaranderen, en costeloos en schadeloos af te doen.
30 juni 1613.
Henric Oldendorp voor hem
Contra
Sijuck van Winia, als erfg. over ... en inventaris
van Duilst Winia.
IN Factis ante post ferias peremptoir.
330.
Guillaume van der Venne, Contra
Jfr .Rixt van Heringha, wed. Frans v.Cammingha.
Het HOFF cond. de ged. de impt te leveren 1600 g.gld in de brieven van de 4e febr 1611(?)
gementioneerd, en mede in de kosten van het proces, en nevens zijn vordere questie ord. de impt. te
compareren voor de commssaris.... die hem zal informeren op zekere POINCTEN: 1. Of de
penningen genoemd in de brief van 30 aug 1605 al, of enige van dezen niet geëmployeerd zijn tot
betaling van de schulden opgelegd voor de echte met de gedaagde aangegangen? 2. Indien nee,
waar toen deselve zijn bekeerd geweest? 3. Ende oft deselve voor Syurd Seerps Donia tot betalinge
van zijn eigen achterwezen aan de hopman Cammingha staande, mede heeft genoten? 4. Te
recouvreren de capitale (?) rekeninge, van het slot restlijken de hopman en de vs. frouwe gemaakt?
5.Wat penningen meer buiten de obligatie vertekend zijn, tussen de impt. en de vs. hopman, in het
slot van de 12 aug 1609? 6. Tot wat summen de intressen van de beide obligatien in de afrekening
zijn belovet ende van partijen genomen?
Olpherd Lollis als voogd van Sibbel Molle dr. zijn e.h; Marten Molles voor hem zelven en en de vs.
Marten Molles en Anna zijn zuster als conj. pers. voor Sijurd Molles hun Broeders kinderen in conv
en in reconventie.
Contra
Jacob Henrix op het Vliet buiten Leeuwarden, voor hem en
vanwege Jouck Hendriks dr. zijn zuster. ged. etc. HET HOFF verklaart de impt. voor 4 vijfde
parten tot erfg. van Jouck Henrick Willems, en haar versturven kind., voor zo vele deze van Ebe
Mollis afgekomen zijn. En cond. de impt. te laten volgen 4/5e van de fruchten etc [331] sedert de
dood van het kind. En in reconventie verklaart de eiser niet ontvangbaar.
1 juli 1613.
De Gedeputeerde Staten van Friesland,
Contra
Barthoud Barthouds c.s.
HET HOFF restitueert de ged. tegen verloop van tijd; gunt haar alsnog de tijd tot magnas feria om
haar produktie te mogen doen.
Beernd Rutgers en Haring Uulkes als last hebbende van Henrick Henrix Contra
Eelck Obbe wed.
HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te
antwoorden, .......
Jan Mom, Jan van Voort, en Henric Jans voor hun mede consorten
Contra
Tseetske Jelgersma wed. van Voort. HET HOFF verstekt partijen van vordere produktien, des dat

ontvangbaar zal wezen bij de eerste rechtdag na de vakante ingebracht zal worden, reserverende de
kosten.
332.
Ebel Sibrands wonend tot Harlingen,
Contra
Meinerd Douwes, ontvanger van de
geestelijke goederen, op der Schelling als volmacht van de ...... van de Staten van Holland. ...........
niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
2 juli 1613.
Johannes Atsma impt.
Contra
Peter Galis te Oosterwierum,
HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden.
Rinnerd Ruirdts als cur. over de kinderen en erfg. van wln. Geert Jacobs dr. wed. Jan Jans,
kalkbrander te Harlingen. En voor de andere kinderen van de vs. Geert.
Contra
Mr. Hero Tyardts chirurgijn te Harlingen, als man en voogd van Trijnke Hermanni zijn e.h.
IN Factis.
333.
Johannes Syurdts te Makkum, impt.
Contra
De Magistraat van Bolsward, de
armvoogden, dr. Sibrandus Siccama, secr aldaar. .... niet ontfangbaar.....
De geïnteresseerde crediteuren van Pieter Kingema, en A(e)lke Here dr.in leven e.l.; geass. met
Henric Jans, cur. over de geabandonnerde goederen van derselver
Contra
Syoucke Ryurdts Bants, burgemeester te Franeker.
HET HOFF cond. de ged. om in handen
van dr.Johan van den Sande Rd Ord. te brengen (doorgehaald) het stuk gouden gulden , golden
ringen, de Portugaleijser en dubbele rosenobel, ten processe gementioneerd; met de intressen door
het ontberen vandien..... en te gedogen dat de selve onder de crediteuren t' ordre van preferentie
uitgekeerd werd. En cond. de ged. in de kosten van den processe.
Fuecke Fuecke lakenkoper van Franeker, als m.e.v van Maike Dirks, en als conj. pers. caverende
voor Dirk Dirks, zijn e.h's broeder als geprefereerde crediteur op de boelgoeds penningen van Wijts
Gerrijts.
Contra
Dr. Gerrit Loo. Secr van der Bild. HET HOFF cond. de ged.
om de impt. te betalen 200 c.gld als reste van het meerdere, en in de schaden, gehad en geleden .....
334.
Wijbe Annes, burger en turfdrager te Sneek,
Contra
Douwe Abbema deurwaarder en
Lolke Syurdts te Wirdum..
HET HOFF cond. beide gedaagden de impt. te betalen 13
g.gld met schaden etc....
3 juli 1613.
Hessel van Bootsma Ontvanger Generaal voor hem en voor zijn mede erfg. van wln. Jfr. Clara van
Bootsma, wed.van Lyuwe Buma.
Contra
Douwe Nijenhuis.
HET HOFF cond. de ged. te consigneren 377 g.gld 3 strs; 8 penningen, met schaden etc...; onder
genoegzame cautie de restituendo, ..... om bij de impt. gelicht te mogen worden..... en comp de
kosten.
335.
Jan Jarges als volm. van Jfr. Lamme Wijffringh, als moeder en wett. voorst. van Jfr. Aelke Solkema
haar dochter en Abraham Solkema erfg. van wln. Rinnerd Solkema hun vader. Contra
dr.Sibrandus Siccama, secr. van Bolsward, als man een voogd van Taeck Holke dr. en cur. over de
nagelaten knn. van His Holke dr, als erfg. van Pauwels Simons hun bestevader, EN de Heren
Gedeputeerde Staten van Friesland.
Het HOFF verklaart de impt. tot zijn eis tegens de
gedaagde niet ontvangbaar; onverkort zijn recht tegens de erfg. van de goederen van de Heere van
Billy zo hij vernemen zal, en compenseert de kosten.
Brecht Tyards wed. in het Heerenveen, interveniërende voor Jarich Heres, burgemeester te
Bolsward, haar borge. Contra
Aedger Bottes en Hylck Gale dr. op het Nieuwland wed. van
Botte Andries als moeder en cur.over de jongste knn. bij de vs. Botte getogen; als erfg. van wln.
Botte Aedgers hun vader. res de proc.
In Factis.
336.

Folku Wijtse dr.Wed. Albert Gerrijts, voor haar en Anna Wijtses te Oldehaske voormond over het
kind van Albert vs; Wijtse en Auke Alberts erfg. van hun vader. Contra
Douwe Atsis.
In Factis, ....
5 juli 1613.
Hans Johannes, deurwaarder van den Hove
Contra
Claas Willems aan O.L.V.
Parochie.
..... te namptificeen 99 lb14 str
Dieuwke Pibe dr. wed. mr. Gijsbert Jans, mediate erfg. van Aal Gijsberts. Contra
Jan Dirks zeepzieder.
HET HOFF condemneert de gedaagde om aan de impt. te betalen
1497 c.gld; in een vierdepart van de helft van 100 g.gld; gepretendeerd van de kamer in de
Oosterstraete, in an andere partije, mitsgaders de impetrant van de koop penningen van deselve
huizinge genaamd het “Cram hech” ?? in een derde partije, met schaden etc..... onder deductie van
30 c.gld 16 strs. Des dat de impt. mede zal dragen haar aanpart, van de uitschulden die ten tijde van
de laste scheidinge is geweest, of zedert de uitschulden van de gedaagde geworden zijn. Onverkort
gedaagdes recht van het vruchtgebruik, volgens de vs. scheiding, en om redenen compenseert de
kosten.
337.
Jan Dirks , zeepzieder als voorst van Mints zijn jongste dr; en mede caverende voor Dirck en Rijck
Jans zonen, en voor de gebruikers der huizinge.
Contra
Dieuwke Piebe dr; wed.
wln. mr. Gijsbert Jans als erfg. van haar kind bij de vs. Gijsbert, en als mede erfg. van Aalck
Gijsberts dr. zijn moeder en Geert Jans en Schelte Jans zijn resp. zuster en broeder.
......... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
Andries Syoukes Phaniis,(?) het recht hebbende van Bate J....

Contra

Jacob Blocq. IN Factis.

Andries Syouckes Phanny (=ius) als last en procuratie hebbende van Sibolt Feckis oude vader van
het weeskind van Uulcke Taeckes. Contra
Jacob Blocq. IN Factis.
338.
Jan Jans, brouwer van Sneek, Jelke Ede dr. aldaar, e.h. van Hotse Claassz in het Cromholt. ged.
HET HOFF cond. de gedaagde ter zake van .... een arreste verhaald te betalen 8 g.gld; verklarende
de impt. tot zijn vorderen eis niet ontfangbaar.
Rienck van Dekema wonende op het Heerenveen, als last van de hoofden van Dekema, Cuick en
Foijts compagniën (!), met expres advijs van de compagnieën
Contra
Tyalke van Sickingha.
HET HOFF ord. de gereq. te gedogen dat de lijsten van de
processe gemeldt bij de commissaris van den Hove geopend, de leggers aldaar gereed, de
commissaris overgeleverd werden, en daarbij blijven, mits dat een ieder der veengenoten daaraf
mogen hebben na gedaagde ende behoorlijke exhibitie ontzeggende de req. zijn vorderen eis etc...
339.
Henric Ebes, burger binnen Leeuwarden; als cur. over de weeskinderen van Douwe (?) Philips, en
Anna Syurdts dr.in leven e.l. onder inventaris van goederen erfg. van de vs. Anna hun moeder, als
het recht hebbende van Jan Lambarts, des vs. kinderen stiepvader.
Contra
Adriaan Cornelis Leydecker, te Franeker.
HET HOFF cond. de ged. om de impt. te
betalen 86 c.gld 18 strs, en nog 30 gelijke guldens alles met schaden etc....
Jarich Douwes en Douwe Tyalings als voorm. over Jelke Ennes en Wijpck Sijurdts weeskinderen.
Contra
Thomas Lyuwes en Saeck Sipkes te Warns als voorm over Here Femmes, en Wijpck
Lijuwes.
HET HOFF doet ten niete het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe
sententie cond. de geapp , originaal impetrant, te laten volgen de anderhalve hoofd maadland met
de fruchten etc..... en compenseert de kosten.
340.
Taco van Hettingha tot Hantum, impt. in conv. en ged. in reconventie
Contra
Bennert Sappema tot Oldebert, wettige voorst. van Ritske Sappema zijn zoon, bij wijlen Rixt van
Hettingha, en onder hypt. van goederen caverende de rato voor (c.dr.) als mede erfg. van Jfr. Auck

van Roorda, zijn oudemoeder, en van wln. Fed Hettingha zijn moije en wln. Sibrand van Hettingha
zijn oom in conventie en reconventie.
HET HOFF cond. de ged. de goederen bij wln. Fed v.
Hettingha voor een derdedeel van wln. Sibrant van Hettingha voor de helft en dat gedurende zijn
leven te laten volgen, uitgenomen dat de impt. de helft van de landen en huizinge tot Buitenpost en
andere goederen bij Sibrant van Hettingha nadat hij gehijlict is geweest, geaddeerd en nagelaten in
volkomen eigendom zal genieten. Ende in reconventie recht doende, verklaart de impt. erfg. van
Fed van Hettigha voor een derdedeel, en van Sibrand van Hettingha voor de helfte, condemnerende
de gedaagde voor dezelfde gedeelten de impt. de goederen van wln. Sibrant ende Fed te doen
hebben, en laten volgen met de fruchten etc...; condemneert voorts de gedaagde te gedogen volgens
zijn presentatie en antwoord gedaan, dat het inventaris met Camminghe saten ende de huizinge en
landen te Buitenpost werde vergrotet, en verklarende partijen zo in conv. als in reconv. daar te
boven niet ontvangbaar. Onverkort hun rechtens volgens wln. Auck van Roorda testament.
341.
Geertruid Willems dr. wed.Willem Jans ende Lambert Cornelis als voorm. over Geb het nagelaten
weeskind van Harmen Willems, res. de proc. bij Mr. Willem vs. als voogd van haar, Geertruid en
wln. Jelke Kempes als voorm van de vs. Geb geinstitueerd, requiranten, in conv en reconventie
Contra
Otto Cornelis req. in conv en reconv. ged.
HET HOFF cond de gereq, in
zijn ontvang tot profijt van de req. alleen te laten komen de 2 lopens rogge, een vierendeel, ende
deselve voorts te vergroten met 52 g.gld; 14 strs; van ...schulden, en nog met 200 phs. gld. van het
legaat bij wijlen Cornelis Willems des req. kinderen, bijsproken, ende hem in zijn uitgave
affslaande de 32, 33e 34 e35 wnde 38 posten, Ord. partijen voor Hania Rd. Ord. pertinente staat te
maken van ontvang en uitgaaf, en deze te sluiten. Verklarende partijen tot hun vordere verzoek
vooralsnog niet ontvangbaar; overkort de req. haar recht in conventie tegens Reiner Reiners, en zijn
kinderen uit kracht van de baar van 29 mei 1595. en compenseert de kosten.
Johannes Syurds v.v. van Marij Oege dr. zijn e.h.; Contra
Henric Arriaans ? en Reinsch,
Douwe Willems wed.voor haar zelven en Rinsch als m.e.v van haar kinderen bij Douwe vs
.getogen.
HET HOFF verklaart de req. tot zijn eis van vergrotinge niet ontvangbaar, ende
passerende de gedaagde voor de alimentatie, van de 2 weeskinderen samen jaares 30 g.gld;
ordonneert partijen om wederom te compareren voor v.d. Sande, om de rekeninge te sluiten.
342.
Henricus Heeck als gecommitteerde der clooster opkomsten der stad Groningen en Omlanden.
Contra
Hylck Harkema, wed.van Ritske Gerckes en wett. voorst. van haar kinderen. Res. de
proceduren. ........... niet ontfangbaar.
Ocke en Aucke Johannes zonen onder hun eigen interesse voor Folkert Epema en zijn huisvrouw,
impt.
Contra
Hein Jetses burger binnen Sneek, voor hem en als conj. pers. voor
Bauck Minnes, en Trijn Aucke dr.op het Westvlieland, opposanten. HET HOFF cond. Hein
Jetses, vanwegen Trijn Auke dr. ende uit zijn name oppositie, uitgenomen de vijf penningen van de
huizinge, in questie bij hem gepretendeerd door wandelinge bekomen, costeloos en schadeloos aff
te doen, mitsgades in de kosten; ende pretentie ten respecte van de opstallen ord. de proc. gen. het
proces na hem te nemen, en het recht van het huwelijk, tegen de partijen eigen namtlijken te
leveren, ende neffens vijff partijen, ende in zijn vordere qualiteit ord. hen te compareren voor de
commisaris: POINCTEN: 1. Oft reste? van Trijn Joucke dr. verstorven, geen scheidinge en delinge
tussen de voor- en nakinderen van Minne Simons zijn gemaakt. Ofte Minne Simons de olde ook
landen heeft achter gelaten, van dien bekomen ende gekregen heeft van Minne' kinderen. 3. Oft
Mints (!) Sijmons zonder kinderen is verstorven en wie zijn goederen hier als erfgenamen hebben
genoten? 4. Waarom Bauck en Ins Minne dochteren, tot nog toe hebben gezwegen; oft zij noch van
vaders oft moeders wegen iets hebben genoten. 5 Oft Minne Simons de olde anders als een huis op
het Clein Sand te Sneek heeft toebehoord? 6. Oft Johannes Ockes en Mincke voor hen vertreck in
possessie zijn geweest van hun huizingen.7. Oft zij die zelve bewoonden of verhuurden. 8. Oft
tussen Obbe Jelles en Minsck Jelle dr. geen .... scheidinge van hen olders goederen.(is gemaakt) 9.
Wat de 6e part van de huizinge op het Cleinzand in den wandelbrief (?) van den 3 febr 1598
gementioneerd hen nu becrodiget ende oft Fans van Turnout ?? ende Minne Simons die van Hein en
zijn wijff in eigendom hebben bekomen?

343.
Luitien, Jan Alberts wed. en Jan Claas tot Wolvega,als voormomber over de kinderen bij wln. Jan
Alberts, in echte geprocr.
Contra
Jan Cornelis en Harmen R ... (Rugers?) als
gesurrogeerde volmacht i.p.v wln. Peter, Anne Meints in leven in leven dorprechter en volmacht
van Olde Trijne, geres de proc.
HET HOFF doet te niete het vonnis van de
Nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende verklaart de applt. niet ontfangbaar onverkort de
gereq. recht tegens Bauke Roleffs en Jan Schouwen en om redenen compenseertde kosten.
7 juli 1613.
Tyalling van Botnia req.
Contra
Feye van Aylwa en Jfr. Aelke van Galema.
....... niet ontfangbaar.
344.
Meile Jensma
Contra
Focke Jensma.
Het HOFF cond. de ged. de impt. te gedogen dat bij de req. gelicht worden de penningen onder de
heer Lyklama bij de gereq. van zijnen wege geconsigneerd, onder borgtocht van der gereq.
huisvrouw, met behoorlijke renunciatie en eed, sampt hypothecatie van zowel haarder als zijn eigen
goederen, mits berekenende ten overstaan van de commissaris zijn en haar schulden uit de
voorgeroerde penningen, volgens het repliek gedaan en voorts niet ontfangbaar.
Peter Piers en Molle Johannes als geauthoriseerde voorstanders over wln. Atke Piers nagelaten
weeskinderen, onder beneficie van inventaris.
Contra
Minnold Jouwertsma ? nu
wonend omtrent Dokkum, en Houck Douwe dr.wed. Molle Johannes nu wonende tot H.. ? als cred.
van de vs. Johannes. ( niets)
345.
Doorgehaald: Peter Simons. Burger in Leeuwarde nals cessie hebbende van Tyebbe Simons.
Contra
Enne Wibrands Doijema, als cessie van het gerecht van Leeuwarden hebbende en
intervenierende voor Syurdt Tolsma ged. (daaronder: Syurd Epes Tolsma.)
Brantie Feickes bijzitter van het gerecht van Wijmbritseradeel; als cur. over de knn. van Lyuwe
Jelles, als hun vader, gesterkt.
Contra
Peter Andries tot Bolsward.
HET HOFF verklaart de sententie van het gerecht van Wijmbritseradeel van naestleden okt. 1610
en het accoord van 7 aug. 1611; daarop gevolgd executabel, en cond. de ged. in het onderhouden
van dien; en te gehengen en te gedogen dat bij faulte van borgstellinge de penningen bij de orig.
impt. gelegateerd, tot verzekeringe van derzelve in handen werde gesteld van het vs. gerecht. Mits
de ged. daarvan gedurende zijn leven de intrest daarvan geniet, alsook nog de impt. te laten volgen
en te betalen en volden de profijten van de gemelde penningen, sedert zijn huisvrouwen overlijden
tot dat de conditie van het accorrd ge--- eindigd? zal wezen. En de ged. in de kosten van de
proceduren.
346.
Lyuwe Jelles tot Sneek als voogd van Swob Joachims, zijn e.h
Contra
Sicke Benedictus als man en voogd van Marij Joachims, op het Nieuwland, en Sibe Haies ten
Hallum als wett. voorst. van zijn kinderen bij Syouck Joachims dr; IN Factis voor Roussel.
Tyerck Dominicus voor hem en als man een voogd van Tiedtke Hessels dr. als cessie hebbende van
Andries Annes tot Beetgum, voor hem en c.d.r voor Rinsck Winols dr. zijn e.h. Contra
Jan Martens en Engel Michiels dr. e.l te Berlicum. .... te namptificeen 227 c.gld. ...
7 juli 1613. doorgehaald :
Peter Sibrants tot Tzum als m.e.v van Rints Auke dr, zijn e.h; erfg. van Auke Aukes en Trijn Pieters
in tijden e.l;
Contra
Minnert Entis en Jan Joachims en Ente Mennerds,
In Factis voor Saekma.
347.
Peter Sibrands tot Tzum als v.v. Rints Auke dr.zijn e.h en verder als vorige zaak Contra
Meienerd Eintes en Jan Joachims als voogd van Auck Meinerds dr, en Einte Meinerds, en dezen als
mede erfg. van Trijn Pieters en als voogd van Rints Ale dr. zijn e.h.; en Jan Joachims voor hem
zelven en als voogd van Auck Meinerds als mede erfg. van Trijn Pieters, en mede het recht

hebbende van Eets Auke dr.

IN Factis.

Claas Allards, commissaris van de munsteringe als cur. over Wijb Tyerks, impt. Contra Ockien,
Syurd Feickes wed. te Staveren, als moeder voor haar kinderen. HET HOFF onder de peresentatie
bij de impt. gedaan, rejecteert de exceptie, bij de gedaagde gedaan, reserverende de kosten.
348.
Claas Peters tot Franeker c.d.r voor Anna Jans dr. zijn e.h. impt.;
Contra
Ritske Gerkes lakenkoper te Harlingen. IN Factis.
Cornelis Baernkes te Kollum, impt.
Contra
Bets Jans, wed.van wln. Aele Wi(e)rds
te Dokkum. HET HOFF cond. de ged. te persisteren dat de gedane verkopinge effekt sorterende
binnen 2 maanden, des dat de impt. alsdan aan zijn zijde mede betalinge te doen bij gebreke van
dien te betalen, de gedaagde bestemoeder kosten. Onverkort gedaagde haar recht tegens de
deurwaarder.
8 juli 1613.
Waling Adriaans als last en proc. hebbende van Trijn Aarens dr, Anky Arents voor haar, Bartout
Dirks als man en voogd van Willemtie Willems, en als last hebbende van Willem Stevens, als vader
en voorst. over Janneke en Neeltien Wllems drs en Janneke Harents dr, in echte getogen en Cornelis
Jaspers voogd van Neeltien Dirks ende Goitsen ( Geissien) Harents met consent van Pieter Pieters
haar man.
HET HOFF rejekteert de exceptoe en cond. de ged. peremptoir te antwoorden.
349.
Aucke Jans tot Holwerd, als man en voogd van Rixt Dirks dr. Jaarsma, zijn e.h.; als het recht
hebbende van Aeltse Jaarsma, in leven zijn huisvrouwen broeder, en ook last hebbende van Lyeuts
Gabbe dr. Dorenbosch als moeder en wett. voorst. van haar kinderen bij wln. Aeltse Jaarsma en als
erfg.; en Aucke vs. ook als conj. persona van de weeskinderen en erfg. van de vs. Aelts(e);
Contra
Jeltse Baard. HET HOFF cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat de impt.
werde gesteld in de possessie van de helfte der 26 pondematen lands en zijn oppositiën daartegens
kosteloos en schadeloos af te doen. Onverkort ..... de impt. van hun moeders goederen ten volsten
vernoeget te zijn. En compenseert de kosten.
350.
Harmen Henricx op het Heerenven,
Contra
De gemeente van Brongerga.
HET HOFF verklaart de impt. tot zijn genomen eis en conclusie niet ontfangbaar, onverkort hem
anderszins zijn rechten zo hij vernemen zal, en om redenen compenseert de kosten.
Luts Douwes binnen Leeuwarden Contra
Vos Harckes (?) en Tseets Rinnerts, geassisteerd
met Harcke Wijbes en Rinnerd IJsbrands hun respektieve mannen. HET HOFF restituerende de
req. tegens de akte ten processe getoond, cond. de ged. om de cautie fideussoir bij de req. in te ....
en te gehengen en te gedogen dat de req. haar aandeel van de penningen onder hopman Harinxma
staande, te ontvangen en compenseert de kosten.
351.
Ju Hinnes applt
Contra
Arend Andries zn. binnen Leeuwarden. In Factis.
Doorgehaald: Waling Adriaans zn. zie hiervoor ..........
Eeme Pieters c.s
Contra
Dr. Tyard Tyarcx, c.s; nomine quo (= vanwege zeker belang.)
HET HOFF restituerende de req. tegen verloop van tijd, gunt haar ? nog de tijd haar produktie te
doen van 3 weken. Condemneert niettemin de req. in de kosten.
352.
Feddric van Vervou te Franeker, als het recht hebbende van Jfr. Anneken Grombach, zijn moeder,
in die qual. erfg. van George van Chalanchy en mediate erfg. van Jacques van Chalanchy, diens
broeder in leven hopman over een vendel soldaten, des Vaelschen (!) regiment.
Contra
Jfr. Susanna van Verussijn ? ( Cussium?) HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek.
Johannes Pieter Sannes triumphant en req. in conv en gereq. in reconventie.

Contra

De erfg. van Pieter Anne Meints geresumeerd de proceduren idem in reconv. en conventie.
HET HOFF liquiderende des req. achterwezen, met de overgelegde acten van affrekeninge, ( na
deductie van netgeen bevonden is daar voor te mogen sterken) tot 533 c.gld 12 strs en 4 penningen.
Ordonneert dat de executie van voorgaande fine jegens de ged. zijn voortgang zal hebben,
behoudens niettemin de ged. hun recht in den per... namaels; noch van nieuwe betalinge oft uitgave
voor en tot profijt van de req. zouden mogen betalen. Ende in conventie recht doende verklaart de
req. niet ontfangbaar.
335.
Oliphardus Belida, dienaar de Godelijken Woords ten Oosterbierum,
Contra
Gerrit
Radijs eerste deurwaarder v.d Hove, HET HOFF cond. de ged. 46 c.gld 2 strs. met schaden etc...
8 juli 1613.
Dr. Henricus Gualterius, impt.
Contra
Harmannus Collenium gd. HET
HOFF verklaart de ged. ongehouden te zijn te antwoorden.
G(e)ertien Hans Pijls wed. impt.
Contra
Fedke Wyarda, wed. Joachim Hoppers,
voor haar en als wett. voorst van haar kinderen. Te compareren voor de commissaris, ...
POINCTEN: 1. Oft de 9 pm 4 einsen lands over hoog en leeg, gelegen in 20 pm, en bij de ged. en
haar wijlen man van Joachimus Melchiors gekocht, zijn part en deel van Hesselinga 20 pm waaruit
de eeuwige renten in questie worden gepretendeerd, te gaan? 2. Oft de 5 of 5 ½ pm. bij de ged. en
haar wln. man gekocht van Hylcke Syouckes mede part en deel zijn van Hesselinga gued? 3. Oft
Alger Sijbes de tien pm in Hesselinga goed gekocht en waarvan Sibren Sibrens in zijn depositie
mentie maakt, nog hebben? Zo niet aan wie deselve verkocht zijn? Ende te recouvreren de
bescheiden van deze zaak onder hen zijnde. 4. Oft Hedde Eelkes enige van de 20 pondematen
zijnde van Hesselinga goed op het Nieuwland heeft gekocht, en van wie en of hij die nog heeft? 5.
Oft Syu Piers 5 pm. van deze landen hebben toebehoord, ende wie die nu heeft. 6. Wie de landen
van Gabbe Jarichs erven en Tyaard Hobbes slachter nu hebben of hun becrodigen.
354.
Jacob Anskes als volm. Van Mathijs Haeskens en Henrick Alberts , Sleutelpoorters binnen
Amsterdam, als cur. gesteld over de goederen van Ewoud Lenerds.
Contra
Gerbrand Wouters van Hees, en Reinskien Uulke dr. wonende te Oostermeer, ged.
....... cond. de ged. te namptificeren 800 c.gld.
Cornelis van Aengium en dr. Sixtus Peima als volm. van zijn crediteuren
Gerrijt Dirks te Wijns, voor hem en uit de naam van Rents zijn huisvrouwe.

Contra
IN Factis.

Ulcke Piers burger in Leeuwarden,
Contra
Douwe Abbema, deurwaarder v.d. Hove,
als borge en rat. discussionis voor Douwe Hans zn. HET HOFF ord. de ged. om de impt. te betalen
162 g.gld met schaden etc.... onder deductie van 50 en 17 gelijke glds; en cond. hem in de halve
kosten.
355.
Paulus Dirks en Tyalling Pauly (-) e.l
Contra
Claas Ottes, Het HOFF cond.
de ged. de impt. te betalen 73 c.gld met schaden etc...
10 juli 1613.
Jeltse Popkes op het Heerenveen, impt. in conv. en ged. in reconventie; Contra
Frouck Folke dr. voor haar en voor Ryurdt Broers , Jan Hendriks, Mr Ulcke Heres, en Jan
schoolmeester, op de Jouwer, Anske tot Oosterzee, Jacob Gerbrens en Claas Ryurdts tot Oldeschoot
Idsart Harmens tot Oosterwolde haar doktores, ged. In Factis voor Hania.
12 juli 1613.
Mr. Gabbe Meinsma adv. voor dezen Hove,
Contra
Aesge Rabbodus. HET
HOFF ord. partijen te compareren voor de commissaris die hen zal verenigen...... etc. geen
poincten.
356.
Janneke Henricks dr. wed. Otto Ottes woenende binnen Leeuwarden
Contra
Christiaan
Bonteman en Coen Bonteman, huisvrouwe van Cornelis Jan Tyerks woend te St. Anna Parochie.

Ged. HET HOFF gehoord de eed van de impt. tot versterkinge van zijn aangeven gedaan, cond.
de ged. om de impt. te betalen 142 ½ c.gld; met schaden etc...
Wobbe Luitiens voor hem en nom/ux; c.d.r
Contra
Pibe Douwes als man en voogd
van Clara Simon Binnerds dr; als last en procuratie hebbende van Eppe Joachims, ende Bien?
Simon Binnerts dr. zijn e.h, zwager en zuster en dezelve Clara en Ben (!) als erfg. voor 2/3 parten
van Oege en Ulck hun wijlen broer en zuster, mitsgaders van Simon Bennerds en Sibbel Oege dr.
hun vader en moeder. HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. om op de eis van de
impt. te antwoorden. Reserverende de kosten...
357.
Maria Broers dr. wed.Pieter Hartius (Hartmans?) voor haar en de kinderen
Contra
Gerbrand Wolters te Oostermeer. ... te namptificeren 262 c.gld 4 str 10 penningen.
Monte Reenks exc. Contra
Frans Frans, Thomas Piers en Doeke Hotses.
HET HOFF rejekteert de exceptie, en peremptoir te antwoorden.
Pieter Teetlum als man en voogd van Jfr Josina van Ailwa, onder verband van goederen caverende
de rato.
Contra
Dr.Sixtus Peima adv. voor dezen Hove, In Factis ....
Jolts Jacobs wed.Ryurdts Jacobs, in Molckwerum, impt.
Everd Tyardts, .... ongehouden op de eis te antwoorden.

Contra

Lyeuck Haie dr. wed.

Douwe Eelkes als last hebbende en als voogd van Lysbeth Gerrijts dr.
zijn e.h. impt. Contra
Wijger Lijuwes tot Hantum en c.d.r voor Jelck Auke dr. zijn wijff.
In Factis.
358.
Pieter de Clock impetrant
Contra
Gerbrand Wolters voor hem en c.d.r. voor Rinck Ulke
dr. zijn e.h. HET HOFF releverende de gedaagde en excipient, onder de presentatie van de
gepla.... Rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden.
Gijsbert Ruisch, secr. van de rekenkamer generaal in de Haag, Cornelis Jacobs van Wouw,
weesmeester aldaar, als m.e.v van Neeltien Ruisch, zijn e.h; en zij beiden als conjuncte personea
voor Nicolao Ruisch, en Aeltien, Maiken en Neeltien Ruisch hun broeders en zusters, als erfg. van
wln. jfr Alijt van Suilen, hun moeder, impetrant. Contra
Timen Cuick .........
....... te namptificeen 1590 lb en nog 1780 lb en 11 strs. En ten pricipale in factis.
359
Douwe Martens voor hem en als man en voogd van Frouck Haa... dr. als het recht hebbende van
Jouwer Syurdts, e.h. van Jan Lyuwes.
Contra
Dr. Andreas en Nicolaus Epes Aesgema.
HET HOFF cond. de ged. om aan de impt. te betalen onder de presentatie in den 6e artikel
genoemd van het repliek, 2786 g.gld 10 strs; reste van meerdere somma, ende nog 110 dalers, 25
strs, 8 penningen, met schaden etc... onder de deductie van 160 g.gld van Rintske Atses volgens
zeker reversaal, nog van kooppenningen met de onkosten en ongelden, de fruchten uit de 16e
artikel, des antwoords geroerd, voorts 75 c.gld 2 str, luit de quitantie van Bornstra, onverkort des
gedaagden neffens de verdere pretensien, en doende recht bij nieuwe instantien, zo zij vernemen
zullen..... en de impt. zijn defensien, en cond. de ged. in de helft van de kosten.
Mr. Wibrand Feikens chirurgijn onder de Hopman Oldenslo als man een voogd van Stijntie
Henricks zijn e.h.
Contra
Dr. Johannes de Veno, adv. v.d.Hove, en fiscaal deser stede,
en Cornelis Jelles, notaris publicus en eerste clercq in de secretarije deser stede. HET HOFF
verklaart de excipienten ongehouden te wezen op de eis van de impt. in te gaan. Reserverende de
kosten.
360.
Jan Lyuwes lijndraaier en Ints Reins dr. te Makkum
Contra
`Fopke Sijts zn. als man
en voogd van zijn e.h ged.
IN Factis.

Henric Arens
Contra
Claas Willems ged. HET HOFF versteekt Strugelium
geoccupeerd hebbende voor de gedaagde van antwoord, en admitteert de impt. zijn vermeten te
staven voor Lyklema, voorgaande commissaris.
13 juli 1613.
Douwe Bockes Abbema, deurwaarder van dezen Hove, als commissaris hebbende het profijt van
Jacob Pieters Hoogland, burger in Sneek, wegens een somma die hij ten achter is, van Douwe
Annes postulant te Sneek, en Margaretha Dirks dr. e.l. en door inwijzinge het recht hebbende van de
selve echtelieden.
Contra Frans Martens van Kijl, ... te namptificeren 230 ggld en in Factis.
361.
Fonger Rutgers burger deser stede, als voogd voor Pyke Paulus dr;
Contra
Jan Jans, schoenmaker te Weidum. .... te namptificeren 100 c.gld. (lb)
Bote Quirijns als het recht hebbende van zijn moeder Haduic. (Hadewik) Frans dr, en als conj. pers
.
Contra
Tseets Syurdts HET HOFF rejekteert de ecxeptie en reserveert de kosten...
14 juli 1613.
Goverd Tyepkes appellant,
Contra
Eenne Pieters, mede schepen van Leeuwarden.
HET HOFF verklaart de appellant tot het vonnisse van de Nederrechter niet bezwaard.
Wiglius Buigers en Elisabeth van Ockingha, e.l
Contra
Jfr. Atke van Offenhuizen, wed.
Carel van der Nijtzen, als tutrix over haar 2 onmondige knn. bij dr. Martinus Boelema, als last
hebbende van Willem de Hertoge, here van Orsmale (?) cur. over Marten van der Nitzen.
IN Factis voor Lyklema, voorgaande commisaris. En in state van wijzen te brengen.
362.
Rijck, de wed.van Lambert Geloffs, als wettige voorstander voor haar kinderen en Wijbe Tzijaards
voor hem en c.d.r voor Marten Gerloffs heur zoon en broeder, resumerende de proceduren bij
Lambert Gerloffs beghost. Contra
De erfg. van Trijn Reins, eveneens geresumeerd. In Factis.
Jan Wolbeeck, adelborst onder de compagnie van hopman Cornelis Haubois, als voogd van Trijnke
Bonkwerts zijn e.h.; en als last en proc. hebbende van Anna Bonckwerd wed. van dr. Johannes van
Oudaen, zijn huisvrouwen zuster, als mediate erfg. van wijlen Heer Obbe Freerks in leven Pastoor
te Spannum.
Contra
Sicke Breutsma als volm. van Sijmon Cornelis Huich en
Lokke Bonkwert te Spannum. HET HOFF houdende de proceduren voor gedaagden zijde voor
geconcludeeerd; wijst partijen in Factis.
363.
Marten van Zuiden req.
Contra
Syurdt Seerps zn. Donia, c/ux.
HET HOFF
restitueert de ged. tegens verloop van tijd, en gunt hem de tijd van 14 dagen om zijn produktie te
mogen doen.
Idsart Glins voor hem en als voogd van Jfr. Lucia van Froonhoven zijn e.h
Saaff Henricx ged. .... te compareren voor de commissaris..... geen poincten.

Contra

Joan Hansz van Santen als m.e.v. van Joanna Snoecx en c.d.r. voor Geertruid Snoeck e.h van
Cornelis Hans van Santen, zijn snoor en resp. huisvrouwen zuster. En Aeltien Harst...nus?
Huisvrouw van Joan Breff
Contra
Aeltien Freerks, wed. Willen van Gesselaar
HET HOFF rejekteert de exeptie en reserverende de kosten.
364.
Johan Rengers ten Post voor hem en als erfg. van Idsart Rengers hun vader, en c.d.r. voor de mede
erfg.
Contra
Jfr. Tyets van Holdingha, voor haar en als moeder en wett. voorst.
voor haar kinderen bij Gerbrand van Walta in echte getogen. HET HOFF gehoord de eed van de
req. restitueert haar tegens de acte van de rolle, der 2e aprilis, j.l; spreekend van de interventie van
Winnia (!) en Holdingha, ontzegt de impt. en ged. zijn verzoek tegens haar gedaan.
Jan Gerbrens en Trijn Aleffs impt. Contra

Dr. Dominicus Strugelius. In Factis.

En in state van wijzen te brengen.
Mathis Everds c.s impt. Contra

Dr. Gerrijt Loo. In Factis, en in staat van wijzen te brengen.

Gercke Pieters Sickema, Johannes Gosses, Sierd Jeltis, en Wolter van Jan van Benthem triumphant
Contra
Buicke Takes gereq. In factis .......
365.
Waling Adriaans als last en proc. hebbende van Trijn Aarends, Antien Haarents voor zichzelf,
Bartout Dirks als m.e.v van Willemke Willems dr; en als last hebbende van Willem Stevens als
vader en voorstander van Jannichien en Neeltien Willems bij Jannemoer Haarents in echte getogen.
Adriaan Dirks voor hem en Cornelis Jans als man een voogd van Meltien (Neltien?) Dirks dr. en
Tijssien Harents met consent van Pieter Pieters haar man. impt.
Contra
Lenrd t'Hoen en Hantien Harents dr, voor hen en hun kinderen. HET HOFF verklaart de impt. tot
hun eis en concluie niet ontv. En cond. hen in de kosten van de proceduren tot 's Hoffs taxatie.
Sijoucke Gerrijts en Romke Pieters te Steens, als cur.over Dirck ? en Bote Botes zonen. Contra
Dr. Joost Brantsum, adv. v.d. Hove voor hemselven. HET HOFF gehoord het rapport van de
commissaris en gezien zijn besongien verstekt de ged. van antwoord, en cond. hem om 338 c.gld
15 strs in den eijsch gemeldet wederomme onder dr. Joan van de Sande, Rd Ord. te brengen, met de
intressen vandien verschenen, sedert dat de selve bij de gedaagde gelicht zijn. Daaruit de impt. hem
zijn contingent zal betalen, eensgelijks met intressen, onder kortinge van 100 g.gld bij Sijds
Willems ontvangen, onverkort hun recht tegens de vs. Sijds.
366.
Epeus van Hoitema als last hebbende van Feye van Ailwa, en Jfr. Aelke vn Galema
Contra
Willem Reins op Harich.
HET HOFF gezien de citatien en houdende het instrument d.d. 22 juli
1612 voor bekend cond. de ged. de impt. te betalen de helft van 125 g.gls; onder deductie van 40
g.gld met schaden etc....
Gosse Douwes tot Ruigelollum, impt.
Contra
Duco Hotses hem althans
onthoudende tot Oppenhuisen.
.... houdende de obligatie van 8 mei 1609 voor bekend, cond.
de ged. de impt. te betalen 100 g.gld
Douwe Abbema, deurwaarder,
Contra
Syuck van Wnnya, (Wyngie?).... houdende de
obligatien voor bekend, cond. de impt. te betalen 100 lb ( c.gld) met schaden etc....
Jacob Formenger te Burum,
Contra
Haie van Burum te Kollum,
...... houdende de obligatien voor bekend cond. de ged. de impt. te betalen, 150 rijksdaalders. Met
de intressen vandien ....
367.
Hans Johannes Deurwaarder van den Hove,
Contra
Dr. Dominicus Strugelius
adv. v.d. Hove,
Het Hoff gezien de citatien en houdende de twee handschriften van 5 dec
1612; voor bekend, cond. de ged. de impt te betalen, 34 lb; 16 str en nog 10 Lb. als resten van
meerdere.
Cornelis Dirks, intervenierend voor Gerben Jans, en Jan Jelmers Versteveren req.
Syerd Sibbes zn .gereq.
...ongehouden op de req. te antwoorden.

Contra

Wiglius Buigers en Jfr. Elisabeth van Ockingha
Contra
Jfr. Atke van Ockingha,
wed.Carel van der Nijtzen als tutr. over haar 2 knn, en Martinus Boelema als last en proc. .hebbende
van Willem de Hertoge van Osmale, cur. van Marten van der Nijtzen. Doorgehaald
Aeltien Saeckles impt. en exc.
Contra
Meye Poppes, ged. en excipient.
368.
Douwe Eekes Popta,
Contra
Dr Haio Eelcama,
in factis.

Albert Peters als voogd van Jantien Dirks, zijn e.h; en Douwe Harmens, als m.e.v van Stijntie Dirks
dr., res de proc. bij Albert Harmens dr. haar moeder gesustineerd.
Contra
Dirk Dirks te Collum.
HET HOFF viderende het incident ord. de gereq. alsnog de
overgelegde artikelen te beantwoorden, binnen 14 dagen, en cond. de ged. in de kosten.
369.
DE EERSTE RECHTDAG na de grote vakantie is geweest 7 september 1613.
Seerp Teetlum als ex test. universeel erfg. van Mr. Doecke Teetlum, in tijden procureur generaal,
zijn oom.
Contra
de erfg. van Syouck Aysma wed.wln. Doeke vs. In Factis.
Tijs Willems burger in Harlingen als oom en naastebloed van wln. Joukien Hendriks in leven leste
huisvrouwe van Cornelis Stellings.
Contra
Ocke Syouckes burger te Bolsward, als
wett. voorst. van zijn knn. bij Maike Willems dr; en mede als last hebbende van de zusters en
broeders van de vs .Jouckien.
... vooralsnog niet ontvangbaar.
8 sept 1613.
Jantien Claes dr. huisvrouw van Claes Douwes, burger en goudsmid in Leeuwarden, voor haar en
als erfg. van Tyerck Cornelis haar overleden man, Trijn Pieters Contra
Cleis Baukes gecond. en opposant.
HET HOFF adproberende de besogniën van de
deurwaarder; interponeert daarop decreet, ord. dat de koop van de renten daarinne genoemd nog
eenmaal over de kerk en het gerechte zal worden geproclameerd op 9 november naast komende.
En zijn oppositien kosteloos en schadeloos af te doen.
370.
Gerke Gerrits Requirant,
Contra
Bauck en Lysbeth Wijbes. HET HOFF cond. de
gerequireerden hangende de appelatie de impt. ongemoeid te laten, reserverende de kosten.
Kempe Claas wonende bij de Marnezijl, onder de klokslag van Bolsward, als stiepvader en conj.
pers. en cur.over Trijnke Juke dr; en c.d.r onder verband van goederen.
Contra
Harman Pieters tot Arum ? Voor hem en voor Claas zijn broeder, en Geert en Eesck zijn zusters.
HET HOFF cond. de ged. zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. En in de kosten van de
proceduren, en binnen 8 dagen naastkomende te antwoorden op des triumphants declaratie te
diminueren; bij gebreken vandien verstekt hem daarvan.
13 sept 1613.
Bauke Feddes wonende te Teerns, als m.e.v van Rixt Hotse dr. als mede erfg. van Hotthie Piers hun
wln. vader, die erfg. was van Bonne Lijklema,
Contra
Syds van Botnia, grtm. van
Wijmbritseradeel, HET HOFF ..... verklaart de impt. niet ontvangbaar.
371.
14 sept 1613.
Arrien Gijsberts als wet. voorst van zijn 2 onmondige knn. bij Syts Haijte dr; en als last en proc.
hebbende van Otto Hans zn en Claas Martens tesamen en elks bijzonder.
Contra
Cornelis Hendriks Gelder ged.
HET HOFF cond. de ged. over te leveren staat van
uitschulden den sterfhuise te laste komende, of de commissaris af te geven, binnen 14 dagen, en te
gedogen dat de fruchten worden gesequestreerd, bij provisie en tot nadere dispositie. En in de
kosten.
15 sept 1613.
Trijn Auke dr. wed. Jan Dolwagen, en Berent Gatses als voogd van Tyemck, Jan Dolwagens dr. ab
intestato erfg.. Contra
Berend Joachims gedaagde. ...te namptificeren 100 g.gld.
Minke Alberts triumphant en impt. van brieven van executie
Contra
Jacob Benedictus.
Het Hoff adprobeert de besogniën van de deurwaarder, interponeert daarop decreet dat de koop van
de landen nog eenmaal over kerke en gerecht zullen worden geproclameerd op 9 nov. [ 272.]
naastkomende; de oppositiën kosteloos en schadeloos af te doen en dat de kosten van de eerste
verkoping op des triumphants rekening zullen worden geboekt. En in de kosten.

Taecke Pieters, turfmeter binnen Leeuwarden, als voogd over Eets Eepts dr; zijn huisvrouw, als
universeel erfg. van Eept (Ept) Tadema, haar vader en c.d.r.
Contra
Anna Lyuma, wed. Lyuwe Boelis, tot Buitenpost, Bruin Wijtses als man een voogd van Griet zijn
huisvrouw, Rein Harckema als voogd van Auck zijn huisvrouw, Albert Brants als voogd van
Wytske zijn huisvrouw en Tyerk Boelis mede te Buitenpost als universeel erfg. van Lyuwe Boelis
hun vader.
HET HOFF verklaart de impt. eigenaar van 5 roeden veen te Surhuisterveen;
en cond. de impt. deze te laten volgen, met de turf daaruit gegraven en schaden en intressen
vandien, mits de impt. restitueert alsulke penningen als Lyuwe Boelis uit oorzake daarvan heeft tot
profijte van de impt. uitgekeerd met de intressen van dien en compenseert de kosten.
PM. Lieuwe Boelis had dus als kinderen: 1. Griet x Bruin Wytses, 2. Tjerk (x Mayke P.Binnerts dr)
3. Auck x Rein Harckema en 4. Wyts(ke) x Albert Brants.
vgl R. Bouma: 1 Griet; 2 Tjerk, 3 Wytske (x G.T Brant); mist dus Auck.
16 sept 1613.
Haie Reiners te Goutum, voor hem en als v.v Anna Jelle dr, zijn e.h.
Contra
Hessel van Hemmema, Het Hoff cond. de ged. de impt. de eene koe bij hem van Isbrand Jans
gekocht te restitueren, en te laten volgen indien in rerum naturis, indien niet de estimatie, met de
schaden etc.... en de partijen verder niet ontvangbaar.
17 sept 1613.
Laas van Jongema als voorst. van zijn knn. bij Jfr .Luts van Ailwa, en Doitsien Sytse dr. wed.Frans
Luitiens, voor haar en haar kinderen bij de vs. Frans, en Janke Gosses en Atke Frans dr. voor hun
interesse
Contra
Jan Harings, Jan Sijtses, Douwe Jans, Jasper Piers allen ingezetenen
van Deinum. .......... niet ontfangbaar.
374.
Trijnke Seerps wed. Gerben Johannes,
contra
Haie en Freric Johannes als erfg. van
Gerben Johannes.
HET HOFF verklaart de ged. ongehouden te zijn de req. te antwoorden.
Lucas van Deest te Blesdijke,

Contra

Rencke Lamberts aan de Oldemarkt. IN Factis.

Peter Sijtse dr. e.h. van Seerp Idses, impt. Contra
Monte Renkes, Hylke Douwes en Louke
Joukes ged. HET HOFF rejekteert de exceptie, en cond. de ged. te gedogen dat de commissaris te
procederen naar de inhoud van het cas mainctenu (?) op hem gepasseerd, onverkort zijn recht en
cond. de ged. in de kosten.
375.
18 sept 1613.
Auck Henricks dr.impt.
Contra
Rints Jelderts dr.wed. Wijger Dirks in leven
predikant te Welsrijp.
HET HOFF cond. de ged. de oppositien kosteloos en schadeloos af te
doen ..onverkort haar rechten neffens de ingebrachte goederen, en comp. de kosten.
20 sept 1613.
Aelke Reins wed. Anne Isbrants, burgeresse in Leeuwarden.
Contra
Jan van Leuwen.
HET HOFF gehoord de eed van de impt, cond. hem te betalen 82 c.gld; met schaden etc.
Albert Pieters c.s.
Contra
de erfg van Epo Jans Barels. HET HOFF restitueert de req.
tegens veloop van tijd gunt hen de tijd van 6 weken om zijn produktie te mogen doen. Reserverende
de kosten.
21 sept 1613.
Romt Jacobs dr. req.
Contra
de erfg. van Harmen Bennema.
HET HOFF cond. de gereq. ... te per..... van de attentaten ten tijde van de presentatie, ten processe
gemeldet, zullen zijn affgedaan, oft anderszins bij de gereq. resp genoegzame quitantie zal zijn
geleverd, voor de ontvangen penningen.
376.
Epe Augustinus dr. Algera en Aafke Pieters dr.
Contra
Mr. Andries Jacobs chirurgijn, en
Francine Martini dr. e.l.;
HET HOFF cond. de ged. de impt. te btalen 7600 g.gld; en nog alle

meye dagen daarna 760 gld mei 1612 en '13 verschenen, en volgend tot het jaar 1621; met de
schaden etc.; en de helft van 190 Lb; 53 lb en 28 lb. 6str; 201 gld 10 strs. In in de kwestie van de
huizinge van de pacht van Mr. Sicke tot hun kosten en de omgang van 3 parcimens huis, bij gedaan
te maken mits nog voor en achterkamer, van het huis effektievelijk gedaan, verklaart partijen
daarenboven niet ontangbaar.
Jan Gerloffs tot Marrum, voor hem en zijn knn. bij Geurt Carste dr. als cessie hebbende van
Thomas Wobbes,en c.d.r voor Hil Lucas. Contra
Tonis van Hettinga als curator over de
weeskinderen van wln. Take van Hettingha, in tijden overste luitenant, van het Freesch Regiment en
Jfr. Maiken van Sickingha, wed. van Rienck van Hettingha, in leven hopman over een Freesche
Compagnie, voor haar kinderen. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen elks 50 g.gld; met
schaden etc.... en comp. de kosten.
377.
22 sept 1613.
Duco Wibrands voor hem en c.d.r voor Maiken Jans zijn e.h impt.
Contra
Hypolitus Roeloffs Crack. Grtm v. Aengwirden, en Jan van Cuick op het Heerenveen, het recht van
de erfenisse van wln. Emmetien Lams, van Gerrijt Roseboom en Jan, olim Lam echtelijken ver.... te
hebben.
.......... niet ontfangbaar....
Johan Rengers ten Post, voor hem en de erfg. van Edsart Rengers, req. Contra
Haio van
Roussel adv. v.d Hove. HET HOFF cond. de ged. de artikelen van de impt. onder eede van
calumniae te beantwoorden.
Melis Feikens tot Wolsum, Hilbrand Baukes als man en voogd voor Eesk Enne dr; en Sicke
Breutsma als last en proc. van Jesck Peters dr. Brantsum zijn zuster.
Contra
Orck van Doijem als cur.over Atke van Doijem, het HOFF cond. de ged. te gehengen en te
gedogen om op kosten van de .... werde gemaakt... ??
378
Jan Dirks zn. Kuik op het Bildt, c.d.r voor zijn e.h. contra
Gabbe Jans burgemr. te Dokkum.
Als voogd van Itjen Jans dr. zijn e.h.; en als last hebbende van de ander erfg. van Jan Willems, in
leven burgemeester te Harlingen, de erfg. van Pieter van Buiten, Albert Monnikhuis en de andere
geïnteresseerde crediteuren van Adriaan Adriaans, aan St Anna Parochie. HET HOFF cond. de ged.
te gehengen en te gedogen dat de req. in ordre van preferentie gesteld werden, zo als na recht
bevonden zal worden. En zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.
Doed Eelke dr. als voorst van haar kinderen bij Cornelis Harmens in echte getogen;
Contra
Romke Sijnke zn en Aerien Dirks . HET HOFF accordeert de req. oorloff over.... intendit, en na
stijl van den Hove; doch komende de gedaagde binnen een maand naastkomende en worden ....
gereleveerd. Reserverende de kosten.
379.
25 sept 1613
Reemer Abbes te Hemelum,
contra
Allard en Fogle Jeltes, en Claas Jans als voogd
van Baeff Jelte dr. geappeleerde.
Het Hoff verklaart de appellant niet bezwaard bij het vonnis
van de Nederrechter.
27 sept 1613.
Jan Pieters tot Nijkerk, als voogd van Aefke Pieters zijn huisvrouw, en c.d.r en als vader en voorst.
van Meus Jans dr. zijn e.h. Contra
Dirck Pieters van wege zijn e.h. en zijn mede consorten
als armvoogden van Nes. IN Factis voor Sandio.
28 sept 1613.
Tyerck Allards koperslager tot Noordhoorn in Groningerland, voor hem en als wett. voorst. van
Bets en Trijn zijn kinderen bij Trijn Willems in echte getogen.
Contra
Jacob Opts vanwege Opt zijn zoon bij Maike Tyepcke dr. in echte getogen; Bronger Brongers als
man en voogd over Aecht Tyepke dr. en Lauwe Lamberts, als man en voogd over Geert Tyepke dr.
HET HOFF ord. partijen te compareren voor de commissaris die hen zal verlijken indien niet hem

informeren op zekere POINCTEN: [380] 1. Wat de voorkinderen van Trijn Wibrands hebben van
hun vader Tyepcke Claas, oft daarvan ontscheidinge is te recouvreren. 2. Oft de begevinge op
bewijs alleen is gedaan van des moeders goederen, ende in (nu?) te eisen het compromis ? Indien
hetselve bij geschrifte gesteld is. 3. Oft Trijn en haar voorman enige betalinge van de gehele
koopsom hebben gedaan op de huizinge bij de Aalsumer Poort? 4. Oft Trijn en Tyerck de
betalingen van de gehele kooppenningen hebben gedaan en hoe hoog die waren stijgende? 5. Oft
hetselve huis als ruïneus zijnde hebben verbouwd oft van nieuw op gebouwet? 6. Wat goeden
Tyerck Allards hijlkende aan Trijn heeft ingebracht? 7. Oft Tyerck de vs . ingebrachte goeden en de
overwinst bij de baer al toegedeeld zijn. 8. Oft Trijns nakinderen mede na advenant is toegelaten,
als de voorkinderen door de baer pretenderen? 9. Oft Trijn, ten tijde van Tyepcke versterven ook
schulden hadde? 10. Wat schulden Trijn ten tijden van haar versterven hadde? Ende waar enige zijn
geweest, oft Tyerck en zijn kinderen dien zijn te laste komende.
29 sept 1613.
Pibe Wopkes en Take Alles als mede erfg. van Goffck Taecke dr. hen moeder, voor de mede erfg.
van de vs Goffck.
Contra
Syoucke Ryurdts Bandts, in Franeker.
HET HOFF rejekteert de exceptie, en cond. de ged. peremptoir te antwoorden, en in de kosten.
381.
Lyuwe van Jukema Rd Ord. Als voogd van Jfr Teedke van Burmania zijn huisvrouw en Gerrijt
Wijtsma, impt.
Contra
Hermannus Abbema voor hem en als vader en
voorstander van zijn kinderen bij wln. Auck Rorsma, zijn overleden e.h.; caverende voor de erfg.
van Auck vs. IN Factis.
Rienck Folperds impt.etrant, contra
Uulke Tijsszn ..... te namptificeen 100 g.gld.....
1 okt 1613.
Tonis van Hettingha lieutenant van de hopman Wilhelmus van Intema. Contra Syds van Botnia
als man en voogd jfr Tet van Douma en Idsart Glins op Dronrijp. HET HOFF cond. de ged. te
betalen 30 dalers, met schaden etc....
Teete Pieters, rechter en ontvanger te Brantgum, impt.
Contra
Tieed Hoitema (Feitema?)
wed.van dr. Severinus Eugale....us ? te Leeuwarden. ged.
HET HOFF cond. de ged. voor Mo~tsima zate naar advenant haar deel van de stelle toe versterken
en te betalen 36 florenen. En de impt. op te leggen en te betalen 't geen gedurende zijn ontvang
minder is betaald, onverkort gedaagde haar recht en de impt. verder niet ontvangbaar.
382.
Aucke Hendricks e.h van Hemke Jarichs, geass met deselve,
Contra
Watse Douwes, ged. HET HOFF cond. de ged. om de impt. te haar respecte tot aandelen van
honderd dertig c.gld 15 strs, volgens de akte ten processe geroerd. En compenseert de kosten.
Kempe Claas als stiepvader en conj. pers. van Trijnke Juke dr.
Contra
Harmen Pieters voor hem als volm. van Claas zijn broeder, Griet en Jeesck zijn zusters
IN Factis binnen 2 maanden.
Dick Willems als voogd van Dirckien Jelle dr. zijn huisvrouw, en als cur. over Brechtien Jelle dr. en
Tyard Jelles voor hem als erf van Jelle Tyardts.
Contra
Lyuwe Rennerds. IN Factis.
383.
Jelle Douwes te Winsum,
Contra
Bauck Pieter Reiloffs wed. HET HOFF doet te niet het
vonnis van de Nederrechter en cond. de applt .originaal gedaagde, om de geappeleerde te betalen
170 g.gld; met schaden en intressen.
4 okt 1613.
Simon Lyuwes, req. Contra Foecke Joostes als man een voogd van Folke Henricus . IN Factis.
5 okt 1613.
Eeme Andries in Leeuwarden, Contra
Marij Clases dr. te Tyemarum.
IN Factis.
Gerrijt Gerrijts burger en lakenkoper te Amsterdam,

Contra

Pieter Ulkes L'warden

HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter; en bij nieuwe sententie cond. de
geappeleerde originaal, de ged. te gehengen en te gedogen dat de schaden en intresten het nieuwe
....worde getaxeert, en comp. de kosten.
384.
Claas Coenis, brouwer in “De Oliphant” te Haarlem, impt. Contra
Willem Jans Knijff.
.......... te namptificeen 500 lb (= C.gld)
Wopke Pibes als man en voogd van Trijn Gerbrands req. Contra
Auck Freerks voor haar
en met consent van haar man Offke Johannes.
HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de
ged. peremptoir op de eis van de impt. te antwoorden.
Hobbe van Waltingha, Grietm. Van Franekeradeel, en Meinardus Bommelius dienaar des Godd
Woords te Schalsum; Sibe Annes en Eesse Paulus kerkvoogden aldaar.
Contra
Tyerck Epes. HET HOFF rejekteert de ecxeptie, en cond. de ged. op die gronden te antwoorden.
385.
Pibo Vitius dienaar des Godd. Woords te Zuilen, voor hem en als wett. adm. van zijn dochter en als
bestevader en conjuncta persona van de kinderen van Lucia Pibes, bij wln. Jan Lyuwes, en in die
qual erfg. van Wab Sierks hun moeder.
Contra
Jantien Boelema voor haar ende als erfg. van haar kinderen bij Mr. Menno Broersma ged.
......... voor de Commisaris: POINCTEN: 1. Oft de impt. in het jaar 1585 in het land is geweest, en
met Wab Syrck dr. huisgehouden heeft. 2. Indien ja, Waaromme de akte van den 6 dec. op haar
naam alleen is gegeven? 3. Indien neen, oft haar de schuld van Sibren Piters, in het geheel, bij
opdracht van de impt oft anders heeft toegenomen? 4. Wanneer de impt. dan ook kennisse heeft
gekregen van de alte (?) van 6 dec 1585; mitsgaders de requeste ende in dier artikelen meer op de vs
Waebs naam alleen houden, en bij de impt. zelve ten processe overgelegd. 5. Oft mede in handen
van Waeb niet is geweest de acte van Tyardt Baertes, in date den 10den januarij 1586? indien ja,
wanneer de impt. die heeft bekomen. 6. Oft de impt. en Waab zijn huisbrouw, Tyardt schriftelijke
procuratie of cessie hadden gepasseerd. Indien ja, nog deselve te recouvreren. 7. Oft niet is
geprocedeert tot verkopinge van de vs. huizinge in qlt. bij de rate, ende des gedaagdes man Mr.
Menne Broersma also coper geworden, met voorweten correspondentie ende beholden was voor de
vs. Tyaard en Waab, oft een v...... ?? 8. Oft Jan Lyuwes de swager van Waab last heeft gehad van
haar om de overgelegde rekening gedaan liquidatie in date 21 sept 1590 met de vs Broersma ten
maken. 9. Van welke tijd af, de salarissen en expensen en van wat zaken? 10. Oft het selve ook
wederomme in het geheel of voor een deel zijn besproken in de quitantien aan Obbe Jaecles
gepasseerd, den 10 aprilis 1597. en : 10: Eindelijk, so de impt. meermalen hier te lande is geweest,
Waarom zij nagelaten heeft de voorn. Broersma hier over bij zijn leven aan te spreken?
386.
De kinderen en erfg. van Syrdt Syurdts, en Trijn Henrics dr; resumerende de proceduren bij Dirck
Hendriks, hunne gewezene curator. Contra
De erfg. van Jan Frans van der Mey, res de
proceduren bij Jan Frans begonnen ........ te compareren voor Runnia....... POINCTEN: 1 Wat
lasten en schulden Jan Frans van der Mey heeft gehad, ten tijden als aan hem in den echte plaats is
gecomen Trijn Henricx dr; moeder van de triumphanten en requiranten? En waarvan de bescheiden
die daarvan mochten zijn. 2. Wat scheidingen gemaakt zijn tussen Jan Frans van der Mey, en de
erfg. van zijn vorige huisvrouw? En te recouvreren de bescheiden daarvan. 3. Te recouvreren de
koopbrieven van de huizingen, steden en bruikwaarden van de landen, op den Bildt bij Jan Fransz
van der Mey , staande de echt met Trijn vs verkocht zijn, met de quitantien der betaalde
koopsommen. 4. Te recouvreren de boelschulden of acten van verkopinge van de huisraden, ende
andere inboelen en meubelen, sampt paarden, koeien en levende have, in het geheel of voor een
deel, zijn ge.... eerd; tot betaling van eenige schulden, en lasten, die Jan vs. mag hebben gehad, of
anders, waarom alzulke kooppenningen zijn gebeurd. 6. Wanneer Jan Fransz heeft gekocht en
weder verkocht de zate lands te Marssum, en daaraff de koopbrieven en quitantien te recouvreren.
7. Hoe lang Jan Fransz en Trijn Henricx samen op de Bildt hebben gewoond? En hoe lange tot
Marssum. 8. Wanneer Trijn Henricx is verstorven, ende te recouvreren het inventaris, van haar
nagelaten goederen gemaakt. 9. Wanneer Jan Fransz zelf is versturven? En te recouvreren het

inventaris daarvan gemaakt. met de goederen en schulden
387.
6 okt 1613.
Jijldert Rompts voor hem en c.d.r. voor Auck Rompts en Rintse Johannes c.s. Contra
Marten Jans te Collum, en Rentse Sapes ten Burum, en geïntervenieerd hebbende voor Metske
Minnes haar landzate en caverende onder verband van goederen. In Factis.
7 okt 1613.
Jacob van Loo deurwaarder van de landschaps D(omeinen) req.
Contra
Jeldert Jetses te Slappeterp, als vader en voorst. van zijn knn. bij Trijn Lubberts, zijn overl e.h.
HET HOFF ontzegt de req zijn verzoek en cond. hem in de kosten.
Aarend Wabbels als cur. over de goederen van Jijpke( Ipke?) Ipkes Algara; Contra Dieuwe Alle
dr. wed.van Sake Taekes Boelema, als moeder en wett. voorst. van haar knn; HET HOFF cond. de
ged. de impt. te betalen, de helft van 127 g.gld met intressen etc... en de impt. niet ontvangbaar.
388.
Focke Jensma
Contra
Regnerus Annius advocaat; HET HOFF verklaart de ged.
met de presentatie van zijn artikelen te mogen volstaan, en de impt. niet ontvangbaar.
Pieter Claas zn. en Anna Joachims en Rints Joachims,
contra
Hemme Molles als last en
procuratie hebbende van Hidde Syurts, HET HOFF rejekterende de exceptie, cond. de ged. te
antwoorden....
8 okt 1613.
Syurd Johannes als naaste bloedverwant van Anna Fedriks de dr.van Feddric Tyallings, bij wln.
Auck Jans geprocr. En c.d.r
Contra
Fedde Tyallings ende Aecht Tyerks e.l.;
IN Factis.
Wilke Jan Henricx wed. burgeresse en Brouster te Dokkum, geass. met Meije Jans haar man,
Henric Jans voor hem zelf, en als conj. pers. voor de mede erfg. van Henric Jans.
Contra
Isbrand Isbrands. HET HOFF verklaart de impt. neffens de helft van haar eis niet
ontfangbaar; onverkort....... en te namptificeen 34 lb en 10 strs.
Fenne Andries dr.binnen Leeuwarden,
Contra
Isbrand Gerrits en Trijn e.l.; burgers
dezer stede. HET HOFF
verklaart de impt. de ged. te betalen 100 c.gld met schaden etc...
Feye van Jaarsma te Holwert, als door wln. Saeck van Burmania testamente het recht verkregen
hebbende,
Contra
Jfr Tet van Douma, e.h van Sijts van Botnia
............. aan de req te betalen de somma van 120 c.gld 19 strs, met schaden etc...
390.
Jeltse Thomas als geauthoriseerd vorm. over Thomas Thomas, nagel. weeskind van Thomas
Martens.
Contra
Pietric Doeke dr. , wed. van Thomas Martens, althans te echte
hebbende Jelte Halbes, HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 25 g.gld; met schaden etc...
11 okt 1613.
Jan Willems (Dokkum?) voor hem en Paul.... Gerbrans zijn huisvrouw. Contra
Hero Hottingha, en Johan van Herema, cur.over Hessel van Herema. HET HOFF ord. partijen te
compareren voor de commissaris die henlieden zal verenigen, indien niet hem informeren op zekere
faicten.
Aries Willems als voogd van Grietien Langedegge zijn huisvrouwen dochter, kind bij Lumme
Lange(d)egge in tijden wed.van Roeloff Lange(w?)egge, in dier qual enige erfg. van deselve
Lumme. De ... erfg. van Pieter Hesop.
Contra
Peter Aaldriks zoon en Sicke Leuwen (?)
als man en voogd van Geese Aldriks. EN Harmen Barelds en Albert Pieters als man en voogd van
Jantien Dirks voor haar en de andere erfg. van Pieter Hesop, van moeders zijde.
..... te compareren voor Jukema en Jongema.
391.

12 okt 1613.
Simon Lyuwes te Dokkum, als m.e.v. van Dieuw Pieters dr; als erfg. van Claas Pieters haar
overleden broeder.
Contra
Neel Jans dr. e.h van Cornelis Sijdses, op de Olde
Leye, de wed.van Jacob Jans , Dieuwer Jans dr. e.h van Tonis Aris, te Finkum, Jan Philips zn .te
O.Lieve Vrouweparochie, Heric en Pieter Philips hun vader, aan St Anna Parochie, en tesamen erfg.
van Philips Jans, hun vader, Hijs Dirks dr.aan Vrouwen Parochie, als moeder en wett. voorst. van
haar kinderen bij wln. Laurens Jans in echte getogen, Lenerd Cornelis van der Mey, aan St. Anna
Parochie en Toenis? Cornelis aan St. Jac. Par. als cur.over de weeskinderen van Gertien Jans dr. bij
Cornelis Damus, tesamen erfg. onder ben. v. inv. van Jan Frans zn. van der Mey.
HET
HOFF cond. de ged. om de impt. onder de presentatie bij hen in het 9e artikel gedaan te betalen
590 c.gld. En compenseert de kosten.
Douwe Abbema impt.
Contra
Claas Hansz te Kimswert. IN Factis
392.
Douwe Abbema als het recht hebbende van Sibolt Hans, Contra
Claar Hans In Factis.
13 okt 1613.
Thomas Alles burger en brouwer in Leeuwarden, Contra
Aarend Wabbels aldaar.
......... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
Eelck van Eemingha wed. van Pieter Aggama, voor haar kinderen,
Contra
Ints van Scheltema wed. van Epe van Aylva.
In Factis voor Haringsma.
Reiner Claas te Jelsum, en caverende voor Rints en Sophia zijn zusters req.
Contra
Fedde Rinckes te Jelsum.
HET HOFF cond. de ged. met de impt. in cas van preferentie,
hem te laten ontscheiden de goederen en penningen van Trijn Rennerds, en wln. Here Pibes, en
comp de kosten.
393.
Maike Aarts wed. Joris Jacobs Ollemans en Johannes Jans en Isbrand Pieters, als cur. lit over de
kinderen van Joris en Maike vs.
Contra
Barend Geerts, burger in Leeuwarden, als vader en voorst. van zijn knn. bij Lijsbeth van Buiten,
Trijn Lolke dr.aldaar, als voorst. van haar knn. bij Rienck van Buiten, Dirck Jans van Buiten te
Franeker, Johannes Jans v. Buiten te Hantum, en Johannes Bottes te Lioessens, als voogd van
Jantien van Buiten, allen erfg. van Pieter van Buiten in leven notaris publicus te Harlingen. HET
HOFF cond. de ged. de impt.te betalen 76 c.gld 5 str en 8 penn, met nog 225 gelijke glds met
schaden en intressen... etc.
Dr. Otto Ottonides, adv. van dezen Hove, Contra
Anna Jans dr. vanwegen Trijnke Hans
dr.
HET HOFF restitueert de req. tegens verloop van tijd en gunt hem de tijd van 14
dagen naastkomende om zijn produktie te mogen doen. Cond. hem niettemin in de kosten.
394.
14 okt 1613.
Gatse van Andringa voor hem en voor Lijsbeth Andringa impt in conv. en ged. in reconventie.
Contra
Wigle Buigers als m.e.v van Elisabeth van Ockingha, als erfg. van Lolle v. Ockinga.
haar vader. HET HOFF cond. de ged. in conv. voor zijn aanpart de impt. te betalen ter oorsake van
direkte schade het huis, 25 c.gld; en nog 68 gld van de gewonden en ... penningen met uitschulden
en intressen, mitsgaders 20 Philips guldens, en 20 rijkdalers eveneens met schaden etc; sedert de
litescontestatie, en de deductie van 1/5 part van 68 c.gld 11 str, .. penn. en voor zovele mede bij des
ged. vader gepretendeerd mag zijn (hebben) namelijk van de obligatiebrief d.d. 12 juli 1575, ten
processe overgeleverd, ende in reconventie recht doende ord. partijen wederomme te compareren
voor de Commissaris van den Hove Freerc van Boymer, ... POINCTEN: 1. Te recouvreren de
principale obligatiebrief, bij Ockinga aan Boymer gepasseert. 2. In wat naam de vs. Ockingha in
dienst van Gerrit van Megen gekomen is? 3. Hoelange hij daarinne geadhinneerd (?) is geweest en
en wanneer uit dezelfde dienst gesteld is.

Jelle Claas voor hem en c.d.r. Voor Trijn Menne dr. applt
Heemstra, als v.v Atke van Sterkenborg, In Factis.

Contra

Feye van

Tseetske Broers en Broer (?) Tyamkes voormombers of curateurs over Gees Poppes dr, als erfg. van
wln. Auke Ewes, haar overleden zoon, als cessie en transport hebbende van Harmen Scheltings(-a?)
onder behoorlijke cautie en cavernde voor Johannes Franszn haar echte man
Contra
Ewe Tyalles.
In Factis.
395.
Douwe Eelkes in Leeuwarden als voogd van Lijsbeth Gerrijts zijn huisvrouw, impt.
Contra
Wijger Lijuwes ten Hantum. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 109 g.gld; met
schaden....
Johannes Ids burger in Bolsward, als proc. hebbend van Wijbe Andlla (Andeles) Siessens althans
zich in Brabant onthoudende.
Contra
Hero Hottingha.
HET HOFF cond. de ged.
de impt. te betalen 25 gouden cronen. En om redenen compenseert de kosten.
Rienck van Dekama contra
Tinco van Oenema grietman van Schoterland en mede
gecommitteerde in de Verenigde Nederlanden. HET HOFF verklaart de impt. eigenaar van de
Graft in questie, voor zoveel die uit zijn (eigen) grond verwijdet is, en mede voor de helft van de
olde scheidsloot, voor tijden van de scheidinge ten processe geroerd geweeest, en cond.
dienvolgens de gedaagde hetgeen bij hem daarenboven wijder is gemaakt en van des impt.'s part
getimmerd mag zijn, als tot drie voeten van des gedaagden wal af te rekenen, toe demolieren, en
weg te mennen, ende de impt's inboelen, alle schaden en intressen bij hem daaraan gehad, te
vergoeden. En verklaart de impt. tot zijn vordere eis niet ontvangbaar, onverkort de impt's recht uit
zijn getimmerte enig vuilnisse in de vs. gracht te losen, ... ende de gedaagde zijn defensien ter
contrarie. En comp. de kosten.
396.
Eerste een regel doorgehaald. In marge vebeterd tot:
Pietke Reiners dr. e.h van Ulbe Ryurdts Bantert, als universeel erfg. van wln. Reiner Pieters haar
vader, en resumerende de procduren bij wln. haar vader
Contra
Pieter Ryurdts Banters te St Anna Parochie; HET HOFF cond. de gedaagde , de onthaalde fruchten
weder ter plaatse te brengen, om dienaangaande bij onpartijdige lieden oft anderszins gerechtelijken
de estimatie van dezelve fruchten voor zovele die meer als zijn helfte bedraagt te betalen met
schaden en intressen etc...
Han ( ) Lucas te Amsterdam impt en triumphant; Contra
Jacobjen Diks voor haar zelve en
mede voor Aleff Pieters als cur. Lit. over de ontscheidinge van de kinderen van Peeter Reemers bij
de vs. Jacobien getogen. .... te compareren voor Runnia POINCTEN: 1. Te recouvreren de
rekenboeken bij Peter Reemers en met alle andere bescheiden dienaangaande te exhibreren, te
maken met overroepinge van partijen, een staat van goederen te maken, van in – en uit schulden bij
de vs. Pieter nagelaten, en te separeren de ontvangene, of wisse uitschulden en van de onwisse. 2.
Te recouvreren de bescheiden van het ijzer en staal, dat Jacobjen Dirks stelt in haar 3e en 5e punt
gekocht van Jaques Boecmaker van 250 c.gld en van Adriaan Willems van 1300 gelijke guldens. 3.
Van wie, wanneer en ter wat somme zijn de spijkers, smids zaken en slijpstenen gesteld in de 2e
post van de inventaris bij Jacobjen overgeleverd? Te recouvreren de bescheiden die daar mogen
wezen. [397] 4. Wat de estimatie is toegekomenvan hetgene daaraf resteerde bij het versterven van
Pieter Reemers. 5. Of er t.t. van het versterven zijn geweest alleen dispositien en huisraden in het
huis en de inboelen, verhaald in net overgelechte inventaris. 6. Oft dat is geweest aan bedden
bedskleden en dergelijke ter somma van 483 c.gld; aan linnen van 339 lb; aan tinwerk 71.16str; aan
meselwerck 98 lb.; aan iserwerk 43 lb; aan houtwerk 190 lb; boeken van 15 lb; mansklederen van
171 lb; zilverwerk tot 267 lb. Oft anders, wat instrumenten of kennisse daarvan in specie is
bevonden, oft tot wat somma personen de huisraden gezien hebben en dezelve gemeenlijk
estimeren? 7. Hoeveel kamers met huisraad gestoffeerd zijn geweest 8. Waar de huisraden en
mobile goederen zijn gelaten ,ende geconverteerd (?) 9. Wat inschulden, gebracht in het

overgeleverde inventaris zijn ontvangen, bij wien, en waartoe die zijn geëmployeerd. 10. Wat
uitschulden van et inventaris nog uitstaande zijn, wat wis en wat onwis? 11. Oft de staat der
uitschulden niet moet worden vergroot met 383 c.gld 6 str. volgens het handschrift van Pieter
Reemers, van den 20 sept 1607; Christoffel Gerrits gepasseerd, en met letter CC ten processe
overgelegd. Van ijzer in de 4 positie geseld? 12. Oft de staat der uitschulden mede niet vergroot
moet worden met 1300 c.gld aan geld en met de estimatie der huisraden en andere goederen bij
Jacobjen en Pieter vs ingebracht, volgens de verklaring bij wln. Pieter in zijn testament d.d. 20 nov.
1607 bij de gecondemneerde in het getermineerde proces post interlocutoir is overgelegd. [398] 13.
Te recouvreren het testament van Pieter Reemers of authentique copie. 14. Oft de schuld van de
triumphant bij Jacobje in het inventaris gsteld van 3318 c.gld 17 str, niet moet vergroot worden ter
somma van 3518gld 17 strs .volgende de extracten uit zijn rekenboeken. 15. Oft ook de staat der
uitschulden niet meer vergroot moet worden met de 3 obligaties van Claas Saskers, gepasserd, tot
340 c.gld; de ander tot 415 gld en de derde tot 341 c.gld 13 str. 0 penn. 16. Bij wie wanneer en
waar mede deselve zijn betaald? Te recouvreren de bescheiden daaraff. 17. Oft de estimatie van de
uitschulden ook niet vergroot moet worden met de obligatiebrief gepasseerd op Gerrit Gerrits c/ux;
ende Rienk Sibrands ter somma van 250 c.gld geregistreerd den 30 aug 1605. 18. Oft deselve
schuld nog is onbetaald. 19. Of anders, bij wie wanneer en waarmede die betaald betaald is. 20. Ook
hiervan de bescheiden te recouvreren. 21. Oft de schuld van Dirck Pauwels ten inventaris
aangegeven op 500 c.gld moet vergrotet worden tot 700 lb en 9 str. als deselve staat geregistreerd.
22. Oft die nog is onbetaald? 23. Zo neen, bij wie wanneer en waarmede die betaald is. 24. Te
recouvreren daarvan de obligatiebrief, en de bescheiden van de betalingen. 25. Oft de staat van de
uitschulden niet vergroot moet worden met de obligatiebrief aan Bernoldum Fullenium (Fullenius)
gepasseerd, tot 300 c.gld d.d. 14 jan 1610. [ 399] 26. Wanneer, staande de echt of daarna,
hiervan de schulden opgelegd? En oft de obligaties na het overlijden van Pieter Reeners niet is
vererfd en waarmede de schuld betaald is. 27. Oft de staat der uitschulden niet vergrotet moet
worden met de schulden van Henric Joachims, en Gerrit Pieters, gemeldet bij Jacobjen in haar
beantwoording van het 13 punt van de triumphant Han Lucas? Te recouvreren de bescheiden van
hetzelve, de schulden en de betalinge. 28. Oft Jacobjen Dirks na haar mans dood de kinderen niet
heeft onderhouden, in cost en clederen, ende hoelange en wat, zo daartegens van haar
kindergoederen heeft ontvangen.
Jarich Claas te Winsum geassisteerd met Claas Jans zijn vader. Contra
Henric Reiloffs
voor hem zelve en als vader een voorstander over Hylck zijn dochter te Bayum. IN Factis.
Joost van Herema req.
Contra
Jan Jans Becken (?) en Richard Gerrijts, Knijff ? als
cur. wegens de crediteuren over de boedel van Jan Jans van Laan In factis binnen 6 weken.
Epeo Augustinus Algara, impt.
contra
Andries Syouckes Pennings (Phannius)
en Jets Baukes te Schraard, gedaagden, IN Factis binnen 2 maand.
400.
Ocke Syeuckes Phannics (!) als vader en leg adm van zijn knn bij Maike Willems zijn voorwijff, en
als man en voogd van Ebel Baucke dr. zijn teg huisvrouw. Contra
Epo Augustinus Algara
voor hem en onder verband van goederen voor de deurwaader Jan Lamberts ? intervenierend. In
factis voor Haringsma.
Monte Rienks voor hem en als vader en voorstander van Bauck zijn dochter en haar kind bij wln.
Pier Doeckes haar overleden man, req.
Contra
Doecke Hessels gereq. in conv en
req. in reconventie
HET HOFF cond. de gedaagde voor betalinge met de 2e termijn aan
te nemen 100 g.gld; bij anticipatie, 65 g.gld aan Jfr. Frouck van Eemingha, ende 50 g.gld bij de req.
meer als sijn aanpart aan Jfr. Haringsma betaald, nog 25 gouden gulden volgens de rekeninge ten
processe overgelegd ende 38 dalers, toe voors... en wanleveringe des meer penningen, des dat daar
inne afgetrokken zullen worden de voed? penningen, voorts, voor deductie te lijden de helfte van
102 g.gld; van huren bij de gereq-den alleen ontvangen, van 30 g.gld tot oorzake van geschenk, van
de gemelte Jfr Eemingha, betaald, met nog de helft van 29 c.gld; van betaalde schatting, ende te

betalen oft anderszins met de vs termijn, te laten kosten het intres, bij de req. gehad, ook
wanleveringe van den bruik waarvan vordere penningen in handen van de commissaris
geconsigneerd worden, zo beholdens de req. zijn recht van deductie, nopende de posten, geroerd in
de 8e 9e en 10e artikelen, van de additie ..... en verklaart partijen in reconventie niet ontvangbaar,
en om redenen compenseert de kosten.
401.
Dr. Albert Monnickhuis impt.
contra
Rints Oedse dr. IN Factis.
Wate Harckema impt.
contra
Trijnke van Steenv... ( steenvade?) ged. HET HOFF
rejekteert de exceptie cond. de ged. om op de eis van de impt. te antwoorden.
18 okt 1613.
Sibrand Jouckes te Doijum voor hem en als vader en wett. voorst. van zijn knn. bij Wijts Douwe dr;
Trijn Pieters
Contra
Saeckle Hoites burger te Sneek, voor hem en als voorm. over
Hoite Hoites, weeskinderen, Anne en Doke ? Feikes wonende op de Bild en Jantien Tyard Feikes
wed. als moeder en voorst. van de knn. bij de vs. Tyard getogen.
HET HOFF liquiderende de triumphant's akte wesende van de .... tot de acte van 1603 incluis,
verschenen ter somma van 12 c.gld; 3 strs; en ord. dat de voorgaande somme tot dien als mede voor
de jaren 1604 en 1605 en 1606 telkens ter somme van vierdehalf hondert gld. en voor den jaar 1607
voor en 100 gelijke guldens met de intressen, vandie, resp. tegens de gedoemde, zo vele zo mede de
erfgenamen zijn van Sijts Aede dr. hun moeder, haar voorgang zal hebben, en cond. henlieden
dienaangaande de oppositie kosteloos en schadeloos aff te doen. Behoudens nochtans namaals hun
recht bij nieuwe instantie. Indien zij nog van meerder betalinge zullen mogen bekomen en cond. de
gedoemde in de kosten.
402.
Ritske Ritskes als voogd van Auck Lenerds dr; zijn e.h.; als volm. van Rints Oeds dr.wed.van
Jurrien Lenrds, voor haar kinderen, en mede als volm. van Maike Lenerds, binnen Kollum als erfg.
van wln. Lenerd Heren (Hoen?) hun vader;
Contra
Albert Jans als voormomber over
Baucke Wessels nagelaten weeskinderen. HET HOFF cond. de ged. de impt. te laten volgen de
venne lands ten processe geroerd, met de profijten en emolumenten etc. en de impt. verder niet
ontvangbaar.
Balling Thomas als last en procuratie hebbende van Moed Remers ? zijn moeder, geassisteerd met
Thomas Ballings, haar man en Willem Jeltes voor hem en als cur. over Remer Jeltes, zijn broeder,
en mede als last en proc. hebbende van Reeme Jelte dr.zijn zuster, geass. met Gosse Wipkes haar
man, en Joachim Dirks als man een voogd van Geertien Jelte dr. en c.d.r. allen als erfg. van de
mede erfg., van Remer (Reimer? ) Rykelsma en Barbara Schelte dr. e.l in tijden.
Contra
Ritske Remers Rijkoltsma, voor hem ende Jan Peters tot Mackum, als voormomber,
over Sicke Remer's nagelaten kinderen.
In Factis.
403.
17 okt 1613.
Sake Wijbes als v.v. Elske Ulke dr; en c.d.r onder verband van goederen
Contra
Auke Tammes als voogd van Elske Meinerds dr. zijn huisvrouw, en in die qual. voor Buwe
Meeuws, en Frouck Meends dr; Yble Simons voor hem, Baucke Pieters als voogd van Hylck
Syurdts zijn e.h en Elle ? Jacobs als voogd van Elske Syurdts dr.zijn huisvrouw; allen erfg.. van
Uble Ubles.
In Factis.
Otto Henricx

Contra

Popke Gabbis, IN Factis.

Albert Wijffringh voor em en als geauthoriseerde cur.over de jongste knn. van Albert Wijffringh
zijn wijlen vader, Haermaiken ? Wijffringh, e.h van Jelling Lenties, geass. met dezelv, Jan
Wijffringh geass. met Joachim van der Dijcken, en Anne Eijsses tot Wijngiedorp, eensgelijks
cur.over de ontscheiding van Margaretha Wijffringh zijn schoondochter, alle erfg. van Margaretha
Wijffring in leven huisvrouw van Abelus Frankena impt.
contra
Abelus Frankena
ged. en excipient. .... cond. de ged. peremptoir te antwoorden op de eis van de impt..

404.
Eets, mr. Douwe dr.; wed. van Mr. Eco Isbrandi
HET HOFF ........ te namptificeren 55 g.gld....

contra

Enne Kempes, Amama (?)

Rienck Folperds tot Tirns, bij Sneek,
Contra
Sibren Ulkes en Wilke Tijsses als
cur.over Pietke Renicks
HET HOFF gehoord de eed van de gereq. ontsegt de req, het
verzoek, des dat de gereq volgens zijn verklaring in plaats van het old reekenboeck, ende copielijck
in date den 10 mei 1587 gémentioneerd, in den eerenwerck ( roodkoper) en coperwerck (geelkoper)
leveren ende om redenen compenseert de kosten.
Claas Pieters te Franeker, voor hem en c.d.r voor Anna Jans dr. zijn e.h. contra
Ritske Gerlix lakenkoper te Harlingen. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 800 g.gld;
met schaden etc... ; onder deductie van het interest, dat de gedaagde bij pervijsie heeft moeten
gedogen; volgens het accoord voor de Hr. Hillema gevallen, over de huizinge met de 32
pondematen, zijn bezwaard, en dat in 2 pm vrij van de huizinge mede verkocht met de huizinge pro
quota, tot laste gelegd zijn, en cond. de ged. in de helft van de kosten.
Dr Johannes de Veno, adv. voor dezen Hove,
Contra
Jfr. Dorothea van Groestra als
moeder en wett. voorst van Jfr. Hylck van Ailwa, en daarvoor caverende onder renunciatie en
remissie van haar goederen
HET HOFF verklaart het testament van dr. Henricus de Veno
van date den 2 febr lestleden vigerende (?) ende vergunt dienvolgens de impt. de tijd van 3 maanden
om te delibereren op de oudsten(?) van de erfenisse, ten libelle geroerd, en cond. de ged. zulks te
gehengen en te gedogen,en dat bij provisie de vs. sterfhuis goederen worden geïnventariseerd, ende
beschreven, alles staande de proceduren van partijen disputen nopende de destructie, leegstand in
.... lant... en om redenen compenseert de kosten.
16 oktober (nov?) 1613.
Claas en Steven Stevens binnen Dokkum; Contra
Steven Dirks en Cornelis Willems, Dirck
Willems burgemeester te Harlingen, en Jan Nannings aldaar, vanwege hun resp. huisvrouwen.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 1289 g.gld en 19 strs; met de schaden etc....
Sipcke Jarichs burger in Staveren impt.
Contra
Douwe Simons voor hem en
geoccuperrd hebbende voor Jan Simons en Dirck Olpherds. Aldaar.
In Factis. v. Jukama.
406.
Marten R (aisier?) contra
Andries Riencks
In Factis.
20 okt 1613.
Oeds Sickes Campen burgemr te Franeker.
Contra
Jan Jans Munnikhuis te
Spannum, als geauthoriseerd cur. over zijn zoons kinderen bij Hylck, Oeds Campens dr. getogen en
mede erfg. van wln. Epe Oeds Campen.
HET HOFF verklaart de applt. bij het vonnisse van de
Nederrechter in conventie niet bezwaard, en in reconventie recht doende doet te niete het vonnis
van de Nederrechter; en verklaart bij nieuwe sententie de impt. origanaal tot zijn eis vooralsnog niet
ontvangbaar.
Dirck Alles burger in Leeuwarden, contra
Mr. Adriaan Ruts schilder.
IN Factis, binnen een maand peremptoir.
407.
Hessel van Hermana req.
Contra
Schelte van Aebinga als m.e.v. van Gerlant van
Leaukema, Adam van Paffenrode als m.e.v van Emerentiana van Leuaukema, zijn e.h en en cav.
voor Jfr Lucia van Leaukema hun huisvrouwen zuster, en mede als erfg. van wln. Jfr. Anna van
Leaukema, hun overleden zuster. HET HOFF voorbijgaande aan de exceptie versteekt de gereq.
van antwoord salf wes ad octo wordt ingebracht.
Jan Epes te Collum, impt.
Contra
Tseetske Lyuwes e.h. van Metske Reins geass.
met hem
HET HOFF cond. de ged. de oppositie kosteloos en schadeloos af te doen, ord. dat
de executie van de vs. somma haar voortgang zal hebben, des dat de triumphant bij het ontvangen

der penningen genoegzame cautie zal stellen en cond. de opposant in de helft van de kosten.
Georg van Schwarzenbergh, Watse van Ockingha, en Tading van Adeelen volmachten van de
ingezetenen van Menaldumadeel.
Contra
Johan van Grovenstins mede
gedeputeerde der Staten van Frld. IN Factis voor Harinxma.
408.
Tsietske Jelgersma, wed.van Frederik van Voort, als moeder voor haar kinderen. applt. Contra
Cornelia van Dalen wed. van Jan van Voort, voor haar en haar kinderen en onder hypt. van
goederen, en voor zovele zij het recht heeft van Harmen Forck en Willem van Gesselaar;
Voor de Commisaris......POINCTEN: 1. Voor wat quota of andeel de geappelleerde in het olde
gepachte veen tegenwoordig heeeft, à l'advenant de gehele compagnie? 2. Hoe veel tot haren laste
te voren is veraliëneerd, 3. Wat aanpart zij heeft van de aangekochte eigen venen 4. Oft de voorn.
compagnie Matthijs van Voort c.s ook niet hebben gelasted tot het accoord, tusschen henlieden en
dr. Dirck Fogelsang, gemaakt, ten processe copielijk geëxhibreerd. 5. Oft ook meer veengenoten als
al verhaald, tot den selven accoord, aandeel van de nieuwe gepachte venen hebben bekomen? 6.
Indien ja, wie, wanneer, ende voor wat andere? 7 Oft ook dienaangaande nader bescheid als het
voren niet komen is verscheiden veengenoten is (appellerende?) 8. Indien ja, hetselve te
recouvreren, 9. Voor hoeveel aandelen oft loten ten respecte van de compagnie de nieuwe gepachte
venen worden gebruikt. 10. Bij wien, en hoe veel voor ijder van hen? [409] 11. Wat aandeel de
appellant daarvan heeft; 12. Wanneer van wie en in wat loten zij oft haar voorzaten zulks hebben
bekomen.
Rintse Sipkes als cur.ad huic, actum over Anna en Tseeds Hidserts dr. geassisteerd met Wopke
Wigers, als voogd van Tseets.
Contra
Bocke Pieters en Rense Molles, als mede
voormonden over de vs. weeskinderen. Voor de commissaris Roussel: POINCTEN: 1. Hoe
lange Molle Hedsers geleefd heeft na de dood van Hedser Molles zijn zoon. 2. Wat goederen de
selve nagelaten heeeft 3. Oft daarvan geen beschrijvinge van gemaakt of gedaan is? Indien ja, zulks
te recouvreren. 4. Onder wie deselve goederen zijn verbleven; 5 Wanneer Tyets Oege dr. is
overleden; 6. Wat goederen zij heeft nagelaten.7. Oft daarvan ook geen beschrijving is, indien ja, dit
te recouvreren. 8. Onder wie de goederen na haar dood gekomen zijn? 9. Item , oft er geen
beschrijvinge is gemaakt ten tijde van het overlijden van Marij Martens, der kinderen bestemoeder;
10. Oft, deselve verstervende ook enige goederen heet nagelaten. Indien ja aan wat personen; 11.
Waar deselve zijn gebleven en wien die heeft geadministreerd; 12. Waarom de gedaagde het legaat
van Siuck, Wabbe Wisses huisvrouw, de kinderen besproken niet hebben geinnet? 13. Wat
deligentie hen (?) dienaangaande gedaan hebben? 14 Oft sulx noch is inbaer of geheel onwis?
410.
Wijbe en Syurd Syurds zonen, Jelke Syurdts dr; als resp. erfg. van Syurd Syurds hun wln. vader
Contra
De erfg. van Jan Frans zn. van der Mey...... te compareren voor de commissaris die
hen zal interrogeren op zekere POINCTEN: 1. Waarinne de goederen van de kinderen bij het
vesterven van hun vader bestonden? 2. Onder wien de selve goederen naemals hebben gestanden?
3. Oft na het versterven van de vader nooit inventaris is gemaakt? 4. Indien ja, hetselve te
recouvreren 5. Onder wien de kinderen goederen waren ten tijde als de impt 's moeder aan den
gedaagden vader hijlckte? 6. Waer aan die bestonden en waaruit ende na de minsten niet in den
huwelijks contract van den kinderen goederen geraamd of gemaakt is? 7. Oft die ook mede aan de
ged's vader, bij de moeder is ingebracht. 8. Wie giften van dien gedurende het gerecht van partijen
respesctievelijken olderen heeft genoten. ?
41.
Wijbrand Olpherds als mede administrator van het sterfhuis van Lyeuck Simons en de goederen van
de vs. Lyeueck.
Contra
Tet Thomas dr.
HET HOFF restituerende de req. tegens
voorgaande actien, gunt hem nog de tijd van een maand om zijn produktie te mogen doen, en ord.
partijen het proces in state van wijzen te brengen,
Goijke Binnes Olsma burger en postulant binnen Sneek, als mede crediteur van Abbe Joukes c/ux.
Contra
Meinu Huiges, burgeresse te Ssneek,en Ju Hinnes nu wonende te Swol. HET

HOFF verklaart de ged. met haar presentatie ten antwoord gedaan te mogen volstaan en de req. daar
te boven niet ontfangbaar.
412.
22 okt 1613.
Jan Martens Gravius ontvanger van Wijmbritseradeel; als cur.over de nagelaten weeskinderen van
de hopman Jan van Ewe (Ewsum?), triumphant. Contra
Sijts van Botnia gedaagde, en Tet
van Douwema opposant, en gedaagde.
HET HOFF adproberende de besognen van de
deurwaarder voor zovele de gedaagden nog het ten achter wezen van de provisionele presentatie;
interponeert daarop decreet dat de verkopinge van de zate en landen daarinne geroerd nog eenmaal
over de kerk en het gerecht zullen worden geproclameerd, op 9 nov. aanstaande. En cond. de
gedoemden en opposanten om de zaken kosteloos en schadeloos af te doen.
Saep Bernoldi, nagelaten wed.van Epo Bockes, voor haar zelve en Idske Bockes te Bolsward, als
voogd van Eelck Epe dr. zijn huisvrouw, en Bocke Epes voor hem zelven, als erg v. Epo Bockes.
Contra
Trijnke Jacle dr; wed.. Feite Hoites, en Antonius Andringh(a) als voogd van Idske
Regnaerda, voor hem zelven.
IN Factis.
413.
Douwe Douwes voor hem zelven en als voormond over Hotske Barelds dr. nagelaten weeskind van
Bareld Jans bij Tseets Douwe dr. zijn overl. zuster geprocreerd.
Contra
Luts Feike dr. wed.Douwe Thomas binnen Leeuwarden. IN Factis.
Johannes Romers (?) req.

Contra

Jacob Pieters nu te Dokkum. In Factis.

Simon Pieters als man en voogd van Neeltien Pieters, zijn huisvrouw, en Everd Jans als man van
Dirckien Dircks dr; als erfg. van Jelke Rinnerds, en door scheiding ook het recht hebbende van de
erfg. van Sibren Tyerks.
Contra
Jacob Bottes voor hem en onder verband van
goederen c.d.r voor Jouck Sape dr. zijn e.h.
........ te namptificeren 250 g.gld.
414.
Oege Dirks voor hem en Anne Ryurdts zn. beide te Makkum, als man een voogd van Mintsch Dirks
en c.d r daarvoor en als erfg. van Oeg Paulus dr, hun moeder, en Dirck Andries, staande de echte
geprocreerd, Henric Tonis als man en voogd van Hessel Oege dr. zijn e.h; als erfg. van Hoit Oege
dr; haar moeder en en Oege en Hessel tesamen erfg. van Suffredo Paulij hun oom en mediate erfg.
voor de vierde part, van wln. Paulus Syurdts, en Ock zijn huisvrouw, hun resp vader en
bestemoeder. Contra
Jelk Tyardts dr. wed.van Andries Haarsma, en erfg. van deselve. IN
Factis.
Wate Harckema req.
Contra
Wijbe Wierds, In Factis voor Eijssinga.
23 okt 1613.
De Gedeputeerde Staten van Vriesland gesuccedeerd in het recht van de gewezen kloosters;
Contra
Jfr. Luts van Leaukema.
In Factis.
415.
Dezelven
Contra
De wed.van Jelger van Bootsma.
In Factis.
Dezelfde impt.
Contra
Halbe Jeppes en Saeck Sible dr. wed.van Tyalling
Jeppes, als het recht van Lucas Jarges hebbende. In Factis.
25 oot 1613.
Wate Harckema impt.
Contra
Jan Freerks zn, brouwer te Kollum.
HET HOFF gezien de citatien verklaart de gedaagde contumax; en cond. hem in de boeten,
admitterende de impt. zijn vermeten te verifiëren.
Gabbe Jans, burgemeester te Dokkum,
Contra
Syuck van Wijnia gedaagde en
gecommitteerde.
HET HOFF gezien de citatien, houdende het overgelegde inventaris voor
bekend d.d 18 okt 1611; cond. de ged. voor het geheel te presenteren dat de impt. nu reede, en in
effekte datelijk mach bekomen de schulden bij voorgemelte obligatie overgewezen, ende

geadsigneerd, oft anderszins de impt. te betalen 1000 car gld met de intressen sedert dien gehad en
geleden etc... en cond. de ged. in de kosten.
418.
Wijger Annes tot Pingium als last hebbende van de gemeene meente aldaar,
Contra
Jan Lyuwes mede aldaar,
HET HOFF cond. de impt. om met Hessel Lyuwes, in conformité van
hun produktie te doen rekeninge en bewijs, van ontvang en uitgave dien sij (?) nopens de
proceduren bij hen met de ged. Hessel vanwege het gemelde dorp in cas van opzegginge aan Tading
van Adeelen gehad en gedaan hebben. Voorts, te gedogen dat er door dr.Petrus Runnia behoorlijk
slot(?) zal worden gemaakt, ende hetgeen bevonden zal worden meer ontvangen, dan uitgaven , en
betalen met schaden etc...
Pieter Lykles burgemeester en Gedeputeerde binnen Leeuwarden,
Contra
Syuck van Wijnija, ged.
HET HOFF gezien de citatien, gehoord de eed van de impt. tot
versterkinge van zijn specificatie gedaan, cond. de ged. om de impt. te betalen 26 lb; met de
emolumenten, sedert de eerste akte en cond. hem tevens in de kosten.
417.
DE EERSTE RCHTDAG NA ALLERHEILIGEN is geweest den 27 november 1613.
Syds van Botnia Grtm. van Wijmbritseradeel;
Contra
Jan Martens Gravius ontvanger
van het vs. deel; voor de ingezetenen.
HET HOFF ord. partijen wederom te compareren voor
Runnia, voorgaande commissaris, die henlieden zal verstaan in wat voegen en tot wat somme nu de
6 stuivers omslag over de floreenrente ende daartegens lasten verhaald, in de akte van en 11 juni
1596, betaald zijn, en nog staan te betalen, en wat bij de gereq. nog staat te betalen, en liquidatie te
maken, ende de bescheiden te recouvreren dienaangaande, en partijen verenigen indien hij kan
indien niet hem zal informeren in de faicten ten procedure bevonden.
Bauke Tyardts als cur. over de nagelaten weeskinderen van Tyardt Tyardts te Burgwerd.
Contra
Trijn Ige dr. wed. Tyardt Tyardts. .... te namptificeen 450 g.gld er boven 350 g.gld
Johannes Joachims voor hem en caverende voor zijn mede erfg.. van Griet Joachims dr. zijn
moeder, Jick (Juck?) Tyardts dr. e.h. van Dirck Jans en Mints Alle dr.; geass met Jacob Freerks haar
man.
Contra
Peter Roeloffs secr. van Ferwerderadeel, in conventie en in
reconventie. IN Factis.
418.
Jantien Henrick dr. wed.Gerrijt Gerrijts, en Ritske Aebes burgen binnen Harlingen als vader en leg.
adm. over Neeltien zijn dochter, bij wln. Franske Henricx; en curator over Syeucke Riencx dr.en
voorts last hebbende van Sibrand Heeres te Bolsward, als leg tutor over zijn zoon Here Sibrands, bij
wijlen Sijtske Henricx;
Contra
Marten Henricx ten Harlingen, als universeel erfg. van
wln. Maike Henricx zijn overleden huisvrouw.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te leveren
perfect inventaris, met ede bevestigd, van alle goederen bij Maike Henricx met de dood
achtergelaten, en mag met de presentatie in de artikelen 3,4,5,6, en 12 en 13 volstaan.
Dieuwke Piebes wed. Mr. Gijsbert Jans, nu e.h van Cornelis Florens, Dienaar van het Goddelijke
Woord te Pingjum, als erfg. van haar kind, bij de vs. Mr Gijsbert, welk kind mede erfg. was van de
vs. Gijsbert, en mede erfg. van Ael Gijsberts zijn moeder; en van Gerrit Jans dr. en Sipke Jans zijn
resp. zuster en broeder.
Contra
Jan Dirks zeepzieder voor hem [419] en als vader en
wett voorst. van Mints zijn jongste dochter, en c.d.r. voor Dirck en Rijck Jans zonen. HET HOFF
cond. de ged. zijn oppositie kosteloos en schadeloos aff te doen, onverkort zijn recht ....
Herman Regneri als volmacht van Kempo van Donia Grtm. van Leeuwarderadeel en
gecommitteerde in de Staten Generaal, onder beneficie van Inventaris erfg.. van wln. Frans van
Cammingha, geass. met mr. Eelke Dronrijp, als volm. van de crediteuren van de vs. hopman.
Contra
Dirck Reiners Swaer(t)feger, in Leeuwarden, voor hem en zijn huisvrouw en als cur.
over Claes Jacobs en intervenierende voor Hylkcke Dyurres.
HET HOFF cond. de ged. om de

impt. onder zijn gedane presentatie de zate en landen ten processe gemeldet te laten volgen, met
vruchten etc..; om bij de impt. tot profijt van de crediteuren bekeerd te worden. En comp. de kosten.
420.
4 nov 1613.
Antonius van Hettingha tot Warrega, applt.
Contra
de fiscaal van Idaarderadeel.
HET HOFF partijen te compareren voor de commissaris, die partijen met overroepinge van Tet
Popma zal verenigen.....
Duco Wibrands voor hem en als voogd van Maike Jans dr.en caverende de rato voor haar, so vele
nood.
Contra
Boudewijn de Bocq en Henricus Regneri als voormonden over de knn.
van wln. Henric Jans EN Eilerd Meinerds als man en voogd van Sickien Brandenburg; als erfg. van
wln. Gerloff Brandenburg.
In Factis. Post pontianus peremptoir.
Joachim Adriaans voor hem en als last en proc. hebbende van zijn mede erfg. van Lucretia Pieters
Boner. andersins genaamd Cosien van Maastricht. req.
Contra
Carel van Bon.... ?
In factis voor Roussel
421.
Galenus (Galsenius) Petri, secr. van Wonseradeel, voor hem en als voogd van Ida Homme dr; zijn
e.h. als cessie hebbende van Jelmer Pieters, burger binnen Harlingen, gecaveerd hebbende voor
Tsiets Tiepke zijn wijff impt.
Contra
Aarend Foppens notaris en Geert Willems dr. e.l.
HET HOFF cond. de ged. om de impt. te betalen 75 c.gld. Met schaden etc...... waarbij het
meeste in het honderd betaald is, en om redenen compenseert de kosten.
5 nov 1613.
Trijn Ides dr. geass. met Pieter Tzijardts, en Ige Meijns resumerende de proceduren in hun name.
Contra
Bauke Tyardts als voormomber over de weeskinderen van Tyard Tyardts.
Te compareren voor de commissaris .... POINCTEN: 1. Op wat jaar en op wat tijd de impt. en wln.
Tyardt Tyardts met malkanderen in de echte zijn getreden.? 2. Wat goederen, uit- en inschulden zij
toen respektievelijk hadden? En daarvan staat te maken. 3. Wat van de resp. inschulden opgekomen
is, staande de echt en aan wie betaald? 4. Wat andere goederen opgebroken zijn en waartoe de
kooppenningen dartoe bekeerd zijn? 5. Oft ook enige uitschulden bij deselve echtelieden voor het
gerecht opgelegd zijn afgetreden en in wat voegen? 6. Oft voor het echt, of staande de echt
scheidinge tussen de impt. en haar kinderen ende hem Tyard de voorkinderen [422] van Trijn
Agge dr.gemaakt zijn en wat daarop betaald is. En in wat voegen. 7. Waren in de inventaris mede
gesteld zijn de 2 obligatien, de eene van 240 g.gld de andere van 125 gld, also de rechte schijnt te
spreken ten profijte van Pijter Tyardts, de andere wesende in dato van 2 Augustus 1600, te reste?
van Tyard Pieters. 8. Wat uitschulden staande de echte opgelegd zijn? Bij wie en wanneer die
betaald zijn en waaromme daarvan in het inventario geen mentie wordt gemaakt? 9. In wat jaar,
maand, dag Tyard Tyardts is gesturven.
Lyuwe Broersma als m.e.v van Anna Papkes zijn huisvrouw, en mede erfg. van Freerk Papkis nhaar
broeder en c.d.r.
Contra
Geurt Alle dr. en Jan Gerrijts.
IN Factis voor Roussel voorgaande commixssaris.
Laurens Jans voor hem en cav voor Idske Idskes impt. en geopp.
Contra
Jan Claasz, en onder verband van goederen caverende de rato,
En Jan Jans Ruitenberg, als
voormomber over de kinderen van Gertie Cornelis en deselve Jan en Jan Jans de olde als
gedaagden. HET HOFF rejekteert de exceptien en cond. de ged. peremptoir de gedaagde
peremptoir te antwoorden.
423.
Ebel Bouts vanwegen het kind van haar bij Jan Coenes getogen,
Contra
Titus Conradi dienaar des Godd. Woords tot Nes, vanwege zijn zusters en broeders en c.d.r als
conjuncta persona.
HET HOFF cond. de ged. zijn oppositiën kosteloos en schadeloos af
te doen. En cond. hem voorts te gedogen dat de koper de huisinge cum annexis ten playdoye
uitgedrukt gebruike en geniete en de betalinge aan den impt. doet, en cond. hem in de kosten .
8 nov 1613.

Dr.Otto Athonides Contra
Anna Jans wed. van Jan van Eefting, vanwege haar dochter.
HET HOFF ontzegt de gereq. zijn gedane verzoek, onverkort anderszins.... en in de kosten.
De Weesmeesters van Leeuwarden, applt. Contra
Marten Claas als mede cur. over wln.
Jan Bennerds sterfhuis.
....niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
424.
Martinus Martens te Nijewier,
Contra
Sibrand Sijds aldaar.
.... niet bezwaard bij het vonnisse van de Nederrechter.
9 nov 1613.
Gerbrantien Gerbrands dr; geass met Jacob Harings haar man.
Contra
Rinnerd Douwes
gedaagde en gecond. emneerde.
HET HOFF tauxerende de schade in de procedure geroerd ter
summa van 65 g.gld; 3 strs en .. penningen; ordonneert dat dienaangaande de executie van de vs.
summe haar voortgang zal hebben, buiten de intressen en de getauxeerde landhuur, welke partijen
tegen elkanderen, salff recht zal worden gelaten. En cond. de ged. in de kosten tot 's Hoffs taxatie.
10 nov 1613.
Take Takes en Sibout Intses te Franeker, als cur. over Intse Atses en Atse Intses, jongste kinderen.
Contra
Jelle Tyaards tot Kollum (?) HET HOFF tauxerende de intressen tot 67 cgld 1 str 4
penningen, ord. dat de partijen van de vs. somme dienaangaande tot de selven summe haar
voortgang zal vinden, en cond. de gedaagde in de helft van de kosten tot 's Hoffs taxatie.
425.
Douwe Abbes als erfg. onder beneficie van inventaris van Taecke Abbes, zijn broeder, impt. en
triumphant
Contra
Dr.Auke (Doeke?) Aijsma, secr. der Staten van Friesland, als
cur. tot Syurd Rispens, en de wed. van Frans Willems Baard, als moeder en voorstander van haar
kinderen bij de vs. Frans, en geresumeerd de proceduren bij wln. Catarina van Aijsma ende Frans
Ulckes gedaan.
HET HOFF taxerende de intress op 552 g.gld en 6 strs. En ordonneert dat de
executie van de vs. somma haar voortgang zal hebben. En compenseert de kosten.
Trijnke Jans dr. S..... aleke?? ende Willem Menners vanwege Ida, Jan Freerks zijn e.h.; en c.d.r
contra
Dominicus Lollius als gewezen cur. ad litem over Ida vs. ....... rejekteert de
exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden. Reserverende de kosten.
12 nov 1613.
Bauke Hittes ? Burgemeester der stede Hindelopen, Hidde Jelgers en Auke Algers req. Contra
Lolle van Epema dijkgraaf en Claas Allards ontvanger,
HET HOFF cond. de ged. om de req.
met de exceptie van dien op de questie gevallen, te laten ongemolesteerd, als ook van alle andere
wreveligheden, resteert van de stadsdijken en elke attentatie daartegens kosteloos en schadeloos af
te doen. En om redenen.....etc.
426.
Sibrand Anskes te Wommels impt. Contra
Douwe Heins te Wommels, ged. en opp.
HET HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder, interponeert daarop decreet dat de koop
van de rnaden daarin genoemd nog eenmaal over de kerk en het recht zullen worden geproclameerd
op 25 januari naastkomende.
Syurd Ulbes Sprong voor hem en als voogd van Sytske Sickema xijn huisvrouw,
Contra
Auke Heinemio ende Auke Dirks dr. e.l te Oosterlittens. HET HOFF cond.
de ged. de impt. te betalen 70 g.gld; met schaden etc....
Fokel Jitse dr.burgeresse in Harlingen
Contra
Syurdt Minnes te Berlicum. IN Factis.
427.
Wate Harkema
Contra
Wigle Roukema. IN Factis.
13 nov 1613.
Dr.Dominicus Strugelius adv. v.d. Hove
Contra
Aarend Wabbels.
.......... bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.
15 nov 1613.
Bauke en Baltus Baltus req. en triumphanten
Contra
Wilke en Fedde Tyesses zonen,

en Cornelis Lenerds als vader en leg. Adm. over zijn knn .bij wijlen Tseets Tyesse dr.en als
cur.over Anna Tijesse dr. tesamen erfg. van Tijesse Feddes.
HET HOFF taxerende de schade en intressen op 275 c.gld en dat de executie haar voortgang zal
hebben.
Pibe Claas biersteker te Franeker
Contra Rombertus Doyem, boekdrukker
HET HOFF gehoord de eed bij de ged. gedaan tot versterkinge van zijn aangeven cond. deselve
om de impt. nog te betalen de kosten ? Met schaden etc...
428.
Janke Douwes als transport hebbende van Lyuwe Ubles door scheidinge het recht gekregen
hebbende van zijn kinderen Contra
Jacob Beenkes te Staveren.
Geen uitspraak
16 nov 1613.
Tincke van Oenema grtm. van Schoterland voor hem en als last en proc. hebbende van Sibrich
Tinke dr. I?Ijnga (Tinga?), en Gerlant van Oenema zijn moeder en zuster, en cessie hebbende van
S....rck Kempes voor hem en zijn mede erfg. van Kempo Jelgers hun vader, Ju Wijbes Adama
burger binnen Sneek, en Willem Jans Knijff schrijver van hopman Quirijn de Blauw, en van Syurd
Jans als last hebbende van Reynsck Inse dr. .zijn moeder. POINCTEN: 1. Wat penningen van de
adsignaten in date 12 mrt 1596, voor het gerecht bij Mathijs van Oenema en Tyaardke Tyaards dr.
gecontraheerd,en wat penningen staande hetselve echt bij de ingezetenen van Wijmbritseradeel zijn
opgebracht. Te recouvreren de bescheiden. 2. Oft Mathijs van Oenema van zijn aanvang voor het
recht vs. met schulden en ten achteren is geweest, tot betalinge van zijn voorgaande achterwesen, en
geen penningen van de voorg. adsignatie zijn ge ad.... eerd. 3. Oft Tyardke Tyards dr.de impt. en
zijn moeder tesamen en elk bijzonder niet gebeden heeft om onder het.... van Sijds van Botnia en
Sibrant van Osingha oft andes wat kennisse so voor allen d.... heeft gehad?
[ vervolg eis op pag 429]
.... zijn moeder mede sampt van dr.Dominicus de Blocq, secr. van Leeuwarderadeel, voor de
nagelaten knn. van wln. Gerrit de Blocq. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen uit hun
eigen goederen de helft van duisent 750 gelijke guldens (??) en als erfg. van Mathijs van Oenema,
goederen de andere helfte en in het geheel 1000 g.gld en 450 dito, mitsgaders de helft van 600 c.gld
en de intressen die verschijnen zullen.... enige penningen staande de echte.... onverkort hun recht
over de schulden van Mathijs vs; .... en aangaande de geësite 2354 lb 10 str ordonneert partijen te
compareren voor de Commissaris. ( ZIE POINCTEN)
Dr. Feye Galama als voogd van Anna Gratema zij e.h. en door scheidinge het recht hebbende van
wln. Menso Gratema haar vader, en broeder en zuster in hun qual. geresumeerd de proceduren
Contra
Baucke Dirks voor hem te Aengium, Peter Frericx aldaar, als voormomber over de
onmondige kinderen van Dirck Simons erfg. van deze. EN Foppe Gerbrans te Aengium en Wal
Tekes meulenaar te Wierum als man en voogd van Femck [430] en Aaf Tyemmme dr. hun resp
huisvrouwen.
HET HOFF cond. de ged. zijn aanpart van 165 g.gld na quota van hun
landen in Oenema zate ten processe geroerd aan de impt. te restitueren, met de schaden etc. en te
gedogen dat de impt. daar en tusschen geïnmitteerd ?? werde in haar gedaagdes percelen en
aanparten van landen.
Johannes Martens Gravius Contra
Pieter Pieters in de IJlst als man een voogd van Hebel
Douwe dr. en Tiete Heres geappelleerden. In Factis.
17 nov 1613.
Sierck Lyuwes te Bolsward, voor hem en als conj. pers. onder hypt. van goederen en renunciatie
beneficij discussionis de rato caverende voor Gerrit Reins en Trijn Liuwe dr. zijn zuster, mits
Gerrit Gerrits zijn zusterling,
Contra
De kerkvoogden van Wommels.
HET HOFF verklaart de impt. tot zijn eis en conclusie niet ontvangbaar, onverkort hun recht indien
namaals van de de inspectie ten processe gemeld zal mogen geblijken, en de gedaagden hun
defensiën ter contrarie en om redenen compenseert de kosten.
431.

Joost Jukes op de Nieuwe Bildzijl, als voogd van Neeltie Adriaans dr, zijn e.h. en c.d.r , en Tiel
(Tied?) Adriaans mede aldaar, als erfg. van wln. Cornelis Huberts,
Contra
Barthoud Barthouds als oldvader en voorst van de onmondige kinderen van Aerntie zijn dochter bij
Lenerd Adriaans
HET HOFF cond. de ged. om in zijn qualiteit deels erfg. van wln. Annegien?
zijn dochter, om de impt. te betalen zijn aanpart van de helft van 500 c.gld; en nog van 94 gelijke
guldens, met schaden etc..
Dirck Willems aan St. Anna Parochie als voogd van Dirckien Jelle dr. zijn e.h. en cur. over
Brechtien Jelle dr; en Tyardt Jelles te Berlikum, voor hem zelve als erfg. van Jelle Tyardts.
Contra
Claas Claas tot Berlcum (!) voor hem en Rixt Doeke dr. zijn e.h. .... te namptificeren 238 g.gld....
Auke Broers, burger in Leeuwarden, voor hem en vanwege Atke Hendriks zijn e.h. ab intestato
erfg. van Ludovicus Ens.
Contra
Roland van Achelen. ged. ... niet
ontvangbaar....
432.
Homme Rienks te Irnsum, voor hem en vanwege Tied Wijbe dr. zijn e.h.; als cessie hebbende van
Watse Douwes, voor hem en gecaveerd hebbende voor Auke Buwe dr. zijn e.h.
Contra Buwe Ryurdts, voor hem en zijn huisvrouw.
HET HOFF verklaart verklaart de
impt. niet ontvangbaar. ...... en in de kosten.
18 nov 1613.
Rommert Rommerts te Schalsum, als cur. lit. over Jets Foppes. Contra
Jarich Gosses.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 150 g.gld en hem te refunderen het meesterloon met
de versuimenisse en cond. hem in de kosten.
Jelke Syurdts tot Deinum impt.
Contra
Jacob Jans op Vlieland, voor hem zelve Sicke
Pieters te Tyummarum als voogd van Janke Pieters zijn wijff, en Govert Pieters als man en voogd
van Jantien Pieters dr, en mede voor hun onmodige huisvrouwen zusters en broeders. ged.
HET HOFF verklaart de ged. met zijn presentatie te mogen volstaan, en de impt. niet ontvangbaar.
433.
Trijn Haie dr. wed. Syurdt Uulkes voor haar en haar kinderen.
Contra
Hijlke Foeckes en
Griet Pieters dr. e.l;
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 480 c.gld. allerheiligen
1612 voor de ene helft en allerheiligen lestleden voor de andere helft verschenen. Met schaden etc.;
maar onder deductie van 13 str 5 penn. In de eerste en 100 str en 20 c.gld in de andere termijn.
Onverkort de impt. haar echt neffens de 11 gld in de 8e artikel ...
Auke Broers, reducent
Contra
Adriaan Schaft, gereduceerde.
In Factis.
19 nov 1613.
Jouke Pieters, biersteker binnen Leeuwarden,
Contra
Rins Haens (???)
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 411 c.gld met schaden etc.
20 Nov 1613.
Jan Menelaij burger in Leeuwarden als cur.over Anna Pieters,
contra
Jancke Douwes voor hem en occuperende voor Simon Douwes. IN Factis.
434.
Henrick Joostes burgemeester in Bolsward, als m.e.v. van Henrickien zijn wijff; Contra
Folkerd Ockes. Als voogd van Sijds Ulke dr. zijn wijff; HET HOFF doet te niete het vonnis van
de Nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende, gehoord de eed bij de appellant tot
versterkinge van zijn aangeven gedaan, cond. de geappelleerde aan de appellant te betalen 236
c.gld 7 st. als reste van 750 c.gld; .... met de intressen, vandien en verklaart de geapp .tot de helft
hem toegerekend niet ontvangbaar, verklarende de applt. neffens zijn vordere eis bij het vonnisse
van de Nederrechter niet bezwaard, onverkort zijn recht dach... schulden en clederen, sampt de
halve meubelen oft volgens zijn huisvrouw de baer, ten processe overgelegd, en bij nieuwe instantie
tusschen de inventaris en de geëiste halve overwinst, zo daar noch enige zijn gevallen, en cond. de

geapp. in de kosten
22 nov 1613.
Saeck Taecke dr. impt.

contra

Rincke Lolles ten Sneek.

IN Factis.

Claas Pieters als vader en voorst van zijn zoon Jacob en Aaffke zijn dr. bij Lijsbeth Botte dr.
getogen, triumphant Contra
Jantien Floris gedoemde
IN Factis.
435.
23 nov 1613.
Willem Stevens aan St Jac. Par. als cessie en het recht hebbende van Jan Jacobs, bij de Nieuwe Zijl,
hebbende adsignatie gehaad van Joost Aris, zijn gewezen curator, en Folkerd T.... (Theen?) als
voogd van Reinu Pieters dr.wed. van Cornelis Ariaans, aan St Anna Par.
Contra
Harent Henricx
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de helft van hetgeen bij of
vanwegen Reinu Pieters dr. in haar qlt. is betaald van de principale schuld en intressen van dien.
Willem Stevens, aan St Jacobi Parochie.
Contra
Barthout Barthouts op der Bildt als olde
vader en wett. voorst .van de onjarige kinderen van Antgien zijn dochter bij Lenerd Adriaans.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen zijn aanpart van de helft van 123 c.gld met de
schaden etc....
Andries Tijssen van Sneeck als voogd van Doed Ete dr. zijn e.h.; en als last en proc hebbende van
Ete Lyuwes, burger in Leeuwarden, als vader en voorstander van zijn knn. bij wln. Rieme Dud (?)
dr. als erfg. van wln. Dud (Doede) Otto zn Contra
Edo Feitema in de Hommerts, en Pieter
Jans te Bassum (?) HET HOFF cond. de ged. om de impt. bij restitutie van de 90 g.gld de
derdehalve pondemaat land in zijn q. te relaxeren en te laten volgen en om redenen comp de kosten.
436.
24 nov 1613.
Tyalling Laas zn. voor hem voor zijn knn. bij wln. Aeltie Gerrijts,
Contra
Fedde Jan
(Tai..) zn
HET HOFF cond. de gereq, zijn actie waarmee hij vermeent zijn ...... aff te doen ...
instellen binnen 8 dagen, naastkomende, reserverende de kosten.
Adriaan Cuick voor hem als vader van Cornelis zijn zoon;
Schoten, als erfg. van zijn moeije.
IN Factis.

Contra

Mathijs van

Jan Gelis , secr. van Lemsterland, voor de ingezetenen van Eesterga;
Contra
Wibrand Reins bij Harich en Tiede Beins in Echten.
HET HOFF cond. de ged. hun spieringh
gedaan, ten aanzien van de eigendom bij hen gepretendeerd, kosteloos en schadeloos af te doen, en
te gehengen en gedogen dat de vs. verkopinge van de 2 akkeren lands, ten libelle gemeldet haar
voortgang zal hebben, mits dat geopposeerd werde de ordonnantie op de veralienatie van
beneficiale goederen gemaakt en comp. de kosten.
437.
Monte Renicx wonende tot Minnertsgae (?) Contra
Pieter Simons en Willem Jans.
HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende
condemneert de geapp de appellant de artikelen daartoe onder ede daartoe staande te
beantwoorden, onverkort haarluider oppositien....
Aeltien Lenerds dr. wed. Goverd Jacobs voor haar en als moeder van haar kinderen
Contra
Jacob Jans Buick ? als borge onder ren Ben. Disc, voor Ariaan Jacobs
HET HOFF cond. de ged.
om de impt. te betalen ... hondert vijftig c.gld onder deductie van 100 gelijke guldens daarop
betaald. Met schaden en intressen.
Dominicus Lollius Notaris Publicus in Leeuwarden aplt. Contra
burger en coopman in Leeuwarden. ..... niet bezwaard......
Worp Peima binnen Leeuwarden,

Contra

Gercke Pieters Sickema

Geeske Lamberts geapp. ... niet bezwaard.....

438.
Bonne Lyauckes wonend op het Heerenveen,
Contra
Thomas Joachims tot Sexbierum,
vanwege zijn huisvrouw, en voor zijn mede erfg. van Marten Isbrands zijn huisvrouwe vader, ...
(afgebroken, geen uitspraak)
25 nov 1613.
Syuck van Uunnia (Wijngie?) als sub beneficio inventaris (erfg.) van Deijtzen Wijngie, zijn
broeder, resumerende de proceduren
Contra Joannes Claeszn. en Tyerck Tyercks als
voormonden over Frerick Frerick's nagelaten weeskinderen.
In Factis.
493.
Syuck van Wijngie als vorige; eiser,
Contra
Hijlck Harckema als moeder en wett.
voorst. van haar kinderen bij deselve (wie?) in echte getogen.
In Factis.
De erfgenamen van Cornelis van Wel en de geprefereerde crediteuren van Isbrand Andringha,
triumphanten Contra
Jfr. Vincentia IJsbrandts, huisvrouw van Sem van der Does, geass met
Wierd Frederiks en T.... mme (??) van der Does. HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek.
Sible Idts tot Exmorra voor hem en van wegen Anke Watze dr. zijn e.h impt.
Contra
Abbe Oeges voorm over de weeskinderen van Sierck Meilema en de andere erfg. van overledene
wesen en m..... en Auke Hylckes.
440.
Sibrand van Aelwa en Jfr. Gerlant van Aelwa voor hem zelve en Mr. Hoite Hoitema als vader en
wett. voorst. van zijn jongste en als conj. persona van zijn andere keinderen bij wln. Bauck van
Alewa zijn overleden huisvrouw, onder verband van goederen en de rato caverende; als erfg. van Jfr
Bauck van Ailwe, en testamentair(?) ook erfg. van Aleff van Ailwa.
Contra
Henric Jans burger en apotheker binnen Leeuwarden, als cur. over de nagelaten kinderen van wln.
Syuke van Ailva. HET HOFF cond. de ged. om te gehengen en te gedogen dat de impt. onder de
door hem gedane presentatie werde gesteld in de possessie der landen in de processe uitgedrukt; en
deselve te laten volgen, en restituerende de fruchten etc... sedert de 26 maart 1610.
Gercke Pieters Sickema burger en koopman binnen Leeuwarden; als cur.over Siberch Jans dr. als
erfg. van wln. Goffe Goffes Andringha, impt.
Contra
Griet Rijkolds erfg. van Jenke
Willems dr. in de hoo.... ?
HET HOFF cod de ged. volgens haar presentatie in het dupliek
gedaan de helft van 115 c.gld 16 str; met de schaden en intressen vandien onverkort zijn recht
tegens de genen, dien sal vernemen en cond. de ged. in de helft van de kosten.
441.
Gercke Pieters in voorgaande qualiteit
Contra
Eijsse Tyedgers als voorm. van Uble Ute
dr. tot Oosternijega, en Syu Benedictus dr. wed. wln. Gabbe Andringha, als leg. tutrix voor haar
kinderen bij deselve Gabbe getogen in Eesterga, als erfg. van wijlen Ute Andringha, hun resp. vader
en olde vader. HET HOFF gezien de citatien, holdende het overgelegde slot van rekeninge voor
bekend d.d. 11 jan 1604, cond. de ged. te betalen de helft van 105 c.gld 16 strs. Met schaden etc,
onder aftrek van de 6e part bij Claas Gerbens betaald. En cond. hem in de kosten en in de ???
Tierck ? Gerrits old burgemeester in Harlingen, impt.
Contra
Joost Hansz Blauw, voor
hem en voor Anneke en Lijsbeth Hans dr. zijn zusters, en Bartel Henricks te Dokkum als voogd
van Maike Jans (!) dr. zijn e.h. HET HOFF cond. Barthold Henricx een der gedaagden de helft van
196 car.gld met de schaden de tempora mores te betalen. Verklarende de impt. tot zijn vordere eis
niet ontvangbaar op het 13 artikel door Joost Jans gedaan, onverkort zijn recht tegens Hans Jans
gedaan. En in de kosten.
442.
26nov 1613.
Hieronymus Abbema als voorstander van zijn kinderen; Taco Scheltinga voor hem, Lyuwe Simons
als man en voogd van Jelderd Scheltinga; Wytske Scheltinga voor haar zelf en geassisteerd met
Gijsbert Binnes haar man, als erfg. van Wijbe Scheltinga en Auck Rorsma, hun ouders.
Contra
Tyerck Idses nom. ux. tot Drachten, Aebe Pieters tot Oenkerk, en Sible Pieters te EE.

IN Factis. binnen een maand peremptoir.
Claas Buwes, burger in Leeuwarden, als man en voogd van Aeltien Lubberts, en cav. de rato.
Contra
Anke, Jan Hermans, wed. van dr. Lubbert Sixma (?) gereq. HET HOFF verklaart de
gedaagde met haar presentatie te mogen antwoorden als datelijck de gedaagde te.............. en de
req. daarenboven niet ontvangbaar.
Jan Gerbrandts en Trijn Aleffs dr. e.l. onder de klokslag van Leeuwarden impt. Contra dr.
Dominicus Strugelius, voor hem en vervangende Dirck Harderwijck. HET HOFF cond. de ged. de
impt. te betalen zeven g.gld en nog 107 gelijke guldens, met schaden en intressen, en om redenen....
443.
Renicus Atsma als man een voogd van Rintske Adije dr; dr.Tsiomme Faber man en voogd van
Tseetske Adije dr; Tyebbe Adius voor hem zelven en als conj. pers voor de andere kinderen van
Adie Lamberts, en c.d.r onder verb. v. goederen.
Contra
Trijnke Jans dr. van Suurbeeck, ged. Jan Freerks ged. en opposant.
In Factis.
Augustinus Jans burgemeester en koopman in Harlingen, impt.
Jan Gerrits schipper te Franeker. IN Factis.

Contra

Jelle Bottes impt.
contra
Tieed Sipkes ged. HET HOFF cond. de ged. de
overgelegde olden kaart ? te leveren of uit... en dat hij het middel van exceptie zal mogen
gebruiken. Reserverende de kosten.
444.
29 nov
Claas Meijnes Nijenhuis te Leeuwarden, impt.
Contra
Barthout Barthouts op der Bilt,
als bestevader van de jongste kinderen van Lenerd Adriaans bij Eentgen Barhouts. HET HOFF
cond. de gedaagde in zijn qualiteit voor zo veel zijn dochters jongste kinderen zijn erfg. van hun
wijlen moeder, om de impt. te betalen de helft van 430 c.gld; onder deductie van hetgeen betaald is,
en de inkomste daarop gebeurd, met schaden en intressen etc...
30 nov 1613.
Hero Sibrants of Tekle Douwes voor hem intervenierende; appl
Contra
Gale van Galema te Menaldum, geappelleerde. HET HOFF verklaart het appel defect.
Hoits (?)Auke dr. impt. en triumphant
Contra
Lambert Jans en Joucke e.l.; voor
hen zelfs en als conjuncta persona c.d.r en onder Renunciatie Beneficij Discussionis en Jouck mede
onder Renunciatie Senatus. Velleiani voor Romke Roukes, en Ebel Auke dr. eensgelijks
echtelieden. HET HOFF verklaart de waardije van elk der pondematen [445 ] lands ten processe
geroerd, ten tijde van partijens ... op 37 g.gld en de huizinge ter somma van 1000 g.gld;
ordonnerende dat in conformite van dien de executie van de vs somme haar voortgang zal hebben,
onverkort gedaagden recht bij nieuwe instantie; liquidatie en collatie van partijen moeders
goederen, zo zij vernemen zullen, en de triumphant haar defensiën , en tot haar vordere eis niet
ontfangbaar.
Jan Jans de jonge te Mackum, voor hem en voor Auck Tyalke dr. zijn e.h.; impt.
Contra
Aleph Oentses te Dockum, voor hem en als man en voogd van Hester Jans en onder verband van
zijn goederen intervenierend voor de grietman Sibrand van Osingha.
HET HOFF verklaart de impt. to zijn eis niet ontvangbaar. En comp de kosten.
Jan Meus te Wirdum, voor hem en vanwege zijn huisvrouw, als gepref. crediteur van Dirck
Gerloffs. req. Contra
Jan Blocq.
....rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden.
446.
1 dec 1613.
Taeckle Doedes te Franeker, Tyerck Steffens te Tzum, beide nom/ux; Pier Timens te Baard, voor
hem zelf en de andere erfg. van Rinnerd Sippes.
Contra
Kinsck Taeke dr.l aatst

wed. van Rinnerd Sippes te Finckum, geass. met Taecke Willems haar zoon, en voor zo veel
mogelijk het recht verkregen hebbende van de vs Rinnerd. HET HOFF verklaart de ged. met de
presentatie in het 14e 15e en 16 artikel te mogen volstaan, en de impt. bovendien tot zijn eis niet
ontvangbaar
Doed Henricks te Huizum, Contra
Anna Ids zn. op Dronrijp, als voogd van Doed Jacobs
zijn e.h. HET HOFF doet ten niet het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie recht
doende, cond. de apellant originaal gedaagde om de geappelleerde te relaxeren en te laten volgen
1/5 van de vierdehalve pondemaat lands, onder restitutie van 25 g.gld; volgens de brieven, met de
melioratiën en expensen de appellant naar recht te competeren, en verklarende partijen tot hun
vorderen eis niet ontvangbaar.
2 dec 1613.
Lyuwe Lyuwes req.
Contra
Dr. Gerrijt Loo Secr. van het Bildt. In Factis.
Hotze Doekes te Sneek, voor hem en als cur. lit. van Taecke Doekes en Ebel en Anna Doeke dr;
req.
Contra
Meinte Rienks ged. en excipient. HET HOFF rejekteert de exceptie;
cond. de gereq peremptoir te antwoorden.
Tyerk Dirks impt.
contra
Dr Albert Monnikhuis, In Factis binnen een maand.
3 dec 1613.
Marten Wijgers en Harmen Reijgers als volm. van Oldetrijne,
Contra Joh. Schouwen gereq.
HET HOFF rejekteert de exceptie cond. de ged. peremptoir te antwoorden
448.
Hans Jans, deurwaarder van dezen Hove als last en proc. hebbende van Cornelis Willem Dirks zn;
en Cornelis en Folkert Hendriks zn Thoen impt..
Contra
Mr Pieter Luijtiens (?)
IN Factis.
Eelck Tijs dr. dienstmaagd van Hessel van Feitsma.
Contra
Edzart van Glins
op Dronrijp. IN Factis binnen een maand peremptoir en het proces in state van wijzen te brengen.
Jancke Douwes als transport hebbende van Lieuwe Ulbes, die door scheiding het recht had van zijn
knn. bij Tyaardke Tyaards zijn overleden huisvrouw getogen
Contra
Jacob Binckes (Beenkes) te Staveren. .... te compareren voor Eernst van Harinxma en Johannes
Saeckma die henluiden zal verenigen....etc.
449.
Jarich Claas zn. wonend te Winsum, gesterkt met Claas Heins zijn vader. Contra
Henric Reiloffs voor hem en als wett. voorst. van Hylck Henricx zijn dochter te Bayum.
HET HOFF verklaart de impt. tot zijn eis tegens de ge.... ontvang er.. Ordonnerende de Proc. Gen.
het proces na hem te nemen ende het recht te bewaren, tegens de impt. ... en in de kosten.
Dr. Albert Monnikhuis adv. v.d. Hove
Contra
Rints Oedse dr. herbergierse aan St.
Anna Parochie ...... te betalen 80 c.gld met schaden etc....
Wiglius Buigers als m.e.v. over Elisabeth Ockingha, impt. en triumphant.
Contra
Ebe Juriens te Scharnegoutum,
HET HOFF taxerende de schaden en interessen ter somma van
33 g.gld. vier strs; ord dat de executie daarvan zijn voortgang zal hebben.
De gemene erfg. van Neeltien Damas, res. de proceduren bij Neelten gestart.
Contra
Cornelis Jan Jobs voor hem zelven en onder verband zijner goederen voor Neeltien Dirks zijn e.h.
........... te namptificeren 2734 lb 11 strs, en ten pricipale in factis.
450.
Jfr Doed van Donia wed. van Oene van Wijtsma voor haar, Pibe van Albada als voogd van Syouck
van Wytsma, Buwe Roorda als mev. van Juffr Dorothea van Wijtsma, en Sixtus Donia mede als

voogd van Sijtske van Wijtsma, ende Gerrijt van Wijtsma allen erfg. van Oene van Wijtsma, hun
vader,als recht hebbende van de crediteuren van de vs. Oene Eyntes Wijtsma, en Jelke Tyaards dr.
echtelieden. Contra
Tyaard Ebes Wytsma, en Rieme Rorsma, e.l.; HET HOFF ord. de
ged. de impt. te betalen 362 g.gld 14 strs. Met de intressen vandien, onder deductie hetgeen er op
betaald is; en in reconventie niet ontvangbaar.
451.
Wiglius Buigers en Jfr. Elisabeth van Ockingha
Contra
Jfr. Atke van Offenhuizen wed.
Carel van der Nitzen als geauthoriseerde tutrix over haar onmondige kinderen en dr. Martinus
Boelema als last hebbende van Willem, hertog van Oresmale, cur. over Marten van der Nitzhem.
HET HOFF verklaart de req. in de termijn van de kooppenningen mei 1613 verschenen voor
deductie in zullen steken, hetgene staande in de termijn van 1612 aan gereq. meer betaald is, als de
metinge ten processe geroerd uitbrengt; met de intressen vandien, na advenant der pondematen voor
106 g.gld 7 str; voor 150 g.gld; voor de huizinge aan de landzate betaald, en de regard van 10
stuivers in de Floreen, zoals de artikelen van verkopinge vermelden, en nog 32 c.gld 2 strs .van
betaalde taux; de melioratien respectievelijk ook met de intressen onverkort zijn recht bij nieuwe
instantie. En partijen hun defensien ter contrarie; en comp. de kosten.
6 dec 1613.
Pieter Eties (?) vader en leg. adm. van zijn kinderen bij Lyuw Syurd Abbe dr; Contra
Totte Wijbes tot Nijemardum. .......... niet bezwaard door het vonnis van de Nederrechter.
452.
Albert Jacobs van Pommeren, als adsignatie en overwijzinge hebbende van Barbara Jans dr.wed.
van Sipke Sipkes als wett. voorst. van haar kinderen; en als cessie hebbende van Griet Wybes,
gesterkt met haar man, als bestemoeder en erfg. van Barbara Jans vs.; resumerende de aanspraken
van Barbara.
Contra
Eelke Joukes te Warns; ... voor de commissaris.... geen
poincten.
Pibe Douwes

Contra

Wobbe Liutiens en zijn e.h.

IN Factis.

Bonne Lyauckes op het Heerenveen,
Contra
Thomas Joachims te Sexbierum;
vanwege zijn huisvrouw, en cav. voor wijlen Marten Isbrands, zijn huisvrouwen vader;
HET HOFF cond. partijen te comparern voor de commisaris.....POINCTEN: 1. Waar en wanneer
de impt. bestemoeder geboren is? 2. Van wat olders zij, ? Nies geboren is, 3. Wat zusters en
broeders zij, Nies gehad heeft; 4. Wat en hoe veel kinderen van Sibren Mullenaar, oft Sibe schroor
en Waal samen gehadt hebben? 5. Wat kinderen Waal voor of na de dood van Sibren heeft gehad.
En bij wien?
Boele Jans op het Heerenveen,
Contra
Mr. Jacob van Campen adv. v.d Hove.
HET HOFF gehoord de eed van de impt. tot versterkinge van zijn bewijs, cond. de ged. de impt. te
betalen 23 c.gld 13 strs; met d' intressen vandien.
7dec 1613.
Taeckle Robijns te Pietersbierum als man en voogd van Popck Binke dr. zijn tegenwoordige
huisvrouw;
Contra
Wijbe Pabes, mede rechter van Barradeel, als vader en wett.
voorstander van zijn kinderen bij Syouck Olpherts, in Pietersbierum, Henric Reencx als man een
voogd over Welmoed en Ryurdt Douwes als over Fokel , beide Olpherds drs. hun e.h.'s; allen erfg..
van Olpherd Jans. Geappelleerden. HET HOFF doet te niet het vonnis van de Nederrechter, en bij
nieuwe sententie recht doende ord. de appelt., originaal gedaagde, om de geappelleerde, originaal
impt.; voor zo vele zij erfg. is van Olpherd Jans hun resp. vader en oldevader, te betalen de intressen
van 100 c.gld reeds verschenen, en nog te verschijnen van zestig gelijke guldens 's jaars; en comp.
de kosten.
Adam van Paffenrode,
Contra
Tiete van Peima. In Factis binnen 2 maand ...
454.
8 dec 1613.
Lysbeth Jacobs dr. wed. Henric Jans te Enkhuizen, als erfg. van haar wln. moeder Eelck Jans impt.

Contra

Wytske, Folkerd, Rinske en Tyerk Johannes zoon, gedaagden.

In Factis

Pieter Piers en Neelke Johannes dr. voorstanders van wln. Atke Piers kinderen, als erf onder ben. v.
inv. van Molle ( Melle?) Johannes der knn. vader; geres. de proceduren. Contra
Minnold Jouwersma en Hemck Doeke dr. ged.
.... alsnog te comparen voor de commissaris ,
die henlieden zal verenigen etc...... geen poincten.
Wilhelm Henricx van Cnijpens burger binnen Emden, impt.
Contra
Jacob Pibes
nom. ux; en als conj. persona en c.d.r. voor de andere erfg. van dr. Dirck Fogelsangh, en Rinck
Broersma in tijden e.l.
........ te compareren voor de commissaris...... geen poincten.
455.
9 dec 1613.
Pieter Meynerds als voogd van Trijn Cornelis dr; Baarte Cornelis als cessie hebbende van Cornelis
Baartes, en Met Cornelis dr.in de Drogeham
Contra
Jouke Jochums. Grietman van Smallingerland, als borge en onder renunciatie beneficij etc.... voor
Anne Jelkes en Rixt e.l.; HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 50 g.gld met schaden en
intressen.
Georgien van Burmania als voogd van Jfr. Luts van Dekema, als het recht van scheiding van Sixtus
Dekema hebbende, haar broeder, als erfg. van Julio (-ius) van Dekema Rd. Ord. hun vader.
Contra
De Wetholders der stede Leeuwarden, .... niet ontvangbaar.....
Lyeuwe Gabbes en Bieuw Gabbe dr. te Bolsward, als erfg. van Eemck Gabbe (dr) hun moeder,
Wytse en Meck haar grootvader en groot moedr. Contra
Douwe Wijtses.
HET HOFF verklaart de applt. bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard, onverkort
henlieden recht op een aanpart der erfenisse, van wln. Sibrand Wijtses, en Bieuw een der
appellanten aangaande haar pretensien op zeker perceel land, de Korte Warren genaamd, zo zij
vernemen zullen. En hun defensen ter contrarie.
456.
Douwe Abbema en Jacob Piers, geassisteerd met Auke Jans impt.
Contra
Trijnke Gerrijts dr.geass. met Oene Bauckes haar teg. man. IN Factis.
Jan de Block

Contra

Sibe Jans , verlaatsman,

Frans Meus (Meeuwis) ... ontzegt de req. zijn verzoek.....
contra

Gerrit Alberts Cipier.

... voor Lyklema......

De erfg. van Marten Bootsma (Bosscha?) Contra

de Heren Ged. Staten v. Frld. In Factis.

Marten Cornelis tot Marssum impt.

Jan Tyerks .... ged.

Contra

IN Factis.

Wate Harkema
Contra
Halbe Rienks voor hem en als voogd van Lijsbeth Cornelis dr;
gewezen wed.van wln. Goffe Foppes en c.d.r voor Buwe Wattes haar meijer, ged. In Factis.
457.
11 dec 1613.
Jeesk Cina.. ster? op het Nieuwland in Wijmbritseradeel
Contra
Ulbe Hilles te
Buitenpost. HET HOFF verkaart de ged. te mogen volstaan met zijn presentatie, en de impt. niet
ontfangbaar..
Pieter Teetlum als man een voogd van Jfr Josina van Aitta, en c.d.r req.
Contra
Dr. Sixtus Peima, adv. v.d. Hove. HET HOFF condemneert de gereq. te gedogen dat bij de req,
van de 2 percelen der geconsigneerde penningen in handen van het gerecht van Utingeraadeel
worde gelicht. En het geen deselve meer bedragen als 500 c.gld; onder deductie van 16 c.gld; bij de
gereq. over 16 strs. rente, in de kooppenningen met schaden etc....
13 dec 1613.

Schelte Syurdts te Amsterdam, en Rixt Roeloffs dr.wed. Wolter Syurdts voor haar kinderen
Contra Wierd Wolters te Garijp ? ..............Niet ontvangbaar.
458.
Wate Harckema
Contra
Wigle Roukema, Thomas Meindts, Gerrit Barends, Ecke
Broersma, en Botte Ryurdts, ged. HET HOFF verklaart de req. zijn gepretendeerde ontvang
boven hetgeen in de Floreen?? van 18 mei lestleden uitgedrukt, nog te vergroten met 429 c.gld (Lb)
2 str 4 penningen; .... met nog vele bedragen dicht geschreven, en nog dichter in de marge er bij
gepend. ( praktisch onleesbaar) .... en om redenen compenseert de kosten.
Offke Johannes te Bergum (Br....um?) voor hem en zijn broeder.
Contra
Abraham Davids als man en voogd van Auck Freerks binnen Leeuwarden, en Claas Hans zn. te
Goutum, over de nagelaten wezen van Jan Pieters bij Anna Willems zijn leste huisvrouw.
HET HOFF cond. de ged. om de impt. te doen hebben genoegzame inventaris, van Tyerckiens
goederen, en rekening bewijs en reliquia en restitutie te doen volgen, wes bij hem daaraff is
genoten, met alle fruchten, profijten emolumenten door het ontberen vandien gehad, te lijden, te
ontberen en nog te lijden. En mede in de kosten tot 's Hoffs taxatie.
459.
Aacht Dirks dr.wed. Reiner Pieters, voor haar en Ulbe Ryurdts Banterts, als m.e.v. van Pietke Reins
dr; op het Nieuwland buiten Leeuwarden. Contra
Pieter Jans te Dokkum.
HET HOFF verklaart de impt. tot 32 c.gld 13 str 12 penningen en tot 58 c.gld 4 str 12 penn. van de
479 g.gls 13 str 12 penn. niet ontvangbaar; en cond. de impt. in de kosten ten respecte van 32 lb. 13
strs, 12 penn, gevallen tot 's Hoffs taxatie. De kosten ten respekte van 58 Lb. 4 st. 2 penn. En
belangende de 421 lb en 9 str. ord partijen te compareren voor de comm. die hen zal verlijken
indien niet, hem informeren op zekere POINCTEN van offitie. 1. Wanneer het leen van Jan Pieters,
.... getaxeerd is en voor wat somme? 2. Oft de betalingen daarvan gedaan aan wie en op wat termijn.
3. Oft ook enig geschrift of quitantie daarvan gemaakt zijn? 4 .Oft dese gedaagde oft Jan Pieters
zijn vader oock enige penningen op wln. Reiner Pieters schuldig zijn geweest, als deze twee
instrumenten, waaruit hier ge.... wordt. 5. Indien Ja, waarmede en hoe die betaald zijn, 6. Oft ook
enige andere gedaagden van hem Jan Pieters of deze gedaagde tot betalinge van wln. Reiners schuld
verkoft zijn?
460.
Ulbe van Ailwa als vader en voorst van zijn 2 knn bij Jfr Rientien van Osingha; en Mr Eijsso
Lyklema als man en voogd van Jfr. Jel van Osingha, als erfg. van wln. Sibrant Osingha; triumphant
en Requirant. Contra
Jfr. Imck van Dekema e.h. van Haie Scheltema, gereq. HET HOFF
verklaart de ged. te mogen volstaan met haar presentatie en ontzegt de req. zijn verzoek.
Tseets Banterts met consent van Eelcke Lyuwes haar man en de vs. (?) Feikens als het recht
hebbende van Here Gatses en die als erfg. van Ryurdt Wopkes en Imck Auke dr. e.l. hun olde (?)
moeder en oldevader.
Contra
Mr. Douwe Annes te Sneek postulant en Margaretha
Dirks dr. e.l.; en geassisteerd met Mr .Sibrand Broers te Harlingen. HET HOF onder de presentatie
bij de impt. in zijn 28 en 29e artikel van het deductie post interlocutair gedaan, verklaart het
accoord ten processe verthoond, executabel en en cond. Mr. Dominicus (=Douwe zie boven) Annes
een der gedaagden in het onderhouden vandien ende dienvolgens de impt. te doen hebben het
koopbief van de woning in het vs. accord uitged.rukt. En genoegzame cautie te stellen, voor de 200
g.gld mede in den accoord gemeld, oft bij gebreke vandien cond. de gedaagden te samen de impt.
te betalen 700 g.gld; met schaden etc....
461.
Matien Here dr.wed. wln. Boele Jans, Tyer(ck?) Heres als man en voogd van Euw Boele dr, Bauke
Folkerts, Here Boelis, Fedde Pieters, Syts Boele dr. , Marij Boelis, en Tonis Boelis allen te
Oudemardum., allen erfg. van Boele Jans, hun vader resp. schoonvader, Jacob Heerkes, Mirck
Martens, Anna Jacobs en Simon Alberts te Harlingen.
Contra
Menne Claas veerschipper te Harlingen. HET HOFF gehoord de eed van Tonis Boelis en Jacob
Harkes tot versterkinge van des impt. aangeven cond. de ged. het ten libelle gededuceerde (bedrag)
aangegeven te betalen. En comp de kosten.

Kempo Jelgers burger binnen Leeuwarden,
Contra
Claas Claas als man en voogd
van Syouck Jelke dr. te Minnertsgae. .... vooralsnog niet ontvangbaar...
Buwe Alberts en Trijn Clase dr. te Coudum applt. Contra
Frans Jans als man en voogd van
Rensck Jans dr. zijn e.h.; ........ niet bezwaard bij het vonnisse van de Nederrechter...
462.
Auck, Pieter Beynts wed. impt.
Contra
Hoit Aikema voor zijn interessen en voor
Gerrolt Feitsma ... met submissie van den Hove. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 45
dalers; met schaden en kosten....
Everard del Vaille, als onder ben. v. inv. erfgenaam van Anthonius del Vaille, in leven Raad
Ordinaris, impt. in conventie en ged. in reconventie.
Contra
Wigle Buigers als man en voogd van Elisabeth van Ockingha. // en deselve Buigers in vs. qual.
erfg. van Lois van Ockingha, die de moeije was van Jfr. Anna van Ockingha, welke Anna erfg. was
van Jfr. Elisabeth Delvaille, haar moeder, ende ook van Jfr. Genoveva Nicolay, haar grootmoeder.
HET HOFF cond. de ged. de possessie der landen tot profijt van de impt. te verlaten, met de
fruchten, profijten en emolumenten vandien, en te gedogen dat deselve tot profijt van wijlen de
heren Del Vaille crediteuren, de ander ten naaste bevonden zullen worden(?) gerechtigd te zijn
worden verkocht, onverkort partijen wederzijds hun recht aangaande de proceduren op het
instrument van het beneficie van inventaris, voor den Hove hangende, en om redenen compenseert
de kosten. En in reconventie ord. partijen te compareren vor Lyklema ...... POINCTEN: 1. Wat
costume oft recht in Brabant of tot Mechelen wordt geobserveerd, neffens de successie van gelijke
hylcxvoorwaarden als bij de gedaagde ten processe overgelegd, d.d 24 jan 1554. 2. In Marge: Oft
men dienaangaande exhibitie van zijn eerste crediteuren aldaar bij hylcxvoorwaarden iets valable
kan dispenseren, tot .... het ab intestato oft anderszins? 3. Aan wien oft wat crediteuren wijlen de
heren Delvaille de penningen van Lolle van Ockingha, behandiget volgens de lijsten ?? ten processe
overgelegd, solde uitkeren? 4. Oft sulks bij Delvaille ook is gedaan? Indien ja, de bescheiden oft
quitantien te recouvreren. 5. Bij wien de kooppenningen van Klein Hania zate zijn uitgekeerd? 6.
Oft ook de 22 pond rente bij de gebruikers uit hunne zate zijn betaald?
463.
Tjomme Claas te Bolsward voor hem en als conj. pers. van Swane Claas dr. zijn zuster, als erfg. van
Claas Stellingwerff in leven deurwaarder van den Hove, zijn wln. vader en Anna, Botte Lyeuwes,
wed. van wln. oldevader, en in die qual transport hebbende van Pieter Hesop.
Contra
Ulger Ulgers de olde als vader en voorst van Gaatien Ulgers zijn dr; bij Gaatien
Ulgers zijn dr.bij Gaatien Grevingh ? Zijn overl e.h.
geen uitspraak.
Mr. Dominicus Oedsma adv. v.d. Hove als leg. adm. van zijn knn. bij Bauck Fopma, zijn wln. e.h.;
impt.
Contra
Rinck Jans dr. e.h van Lou Mercx; ged. HET HOFF cond. de ged.
de impt. te betalen 76 g.gld als zijnde de helft van 152 g.gld van 2 jaren landhuur anno 1609 en '10.
staande de echt met haar man verschenen. Met schaden etc....
464.
De weeshuisvoogden binnen Leeuwarden,
Contra
Harman Aaldriks en en Herman
Brands (??) voor hem en als last hebbende voor de mede erfg. van Pieter Henricx Hesop.
HET HOFF ord. de ged. om in de 12e en 13e artikel van hun replijck gedaan de impt. te doen
hebben de zate lands ten processe geroerd, met profijten etc...
Albert Wijffering te Groningen, voor hem en als cur.over de ontscheidinge de jongste en
onmondige knn. van Albert Wijffering de oude, Harmtien Wijffering e.h van dr. Jelling Lenzius,
adv. v.d Hove, Janna Wijffering geadsisteerd met Joachim van Dijck haar man en Anne Eijsses te
Wijnjeterp curator tot de ontscheiding van Margareta van Wijffering zijn schoondochter als als erfg.
van wln. Jfr. Margriet van Naarden in leven huisvrouw van Mr. Abelus Frankena te Oosterwolde.
Contra
Abelus Frankena. HET HOFF orde partijen wederom te compareren voor Roussel,
die hen alsnoch zal verenigen, indien hij kan, indien niet hem te informeren op partijen recht ten

principale, en onder het inventaris van goederen ten sterfhuize van Jfr. Margaretha van Naarden
bevonden. .....
465.
Lyeuwe Jelles te Sneek als m.e.v van Swob Joachimds dr; impt.
Contra
Sicke Brandelus (?) als m.e.v. van Marij Joachims dr; wonende in Nijland, en Sibe Hans te Hallum,
als vader en wett. voorst. van zijn kinderen bij Syouck Joachims dr.
HET HOFF cond. de ged. dat de impt. werde gsteld in de possessie van alle de goeden en landen
bij wijlen Jelle (Jelke?) Joachims dr. nagelaten. En de oppositien daartegens kosteloos en
schadeloos af te doen, EN in reconventie recht doende cond. de ged. om de impt. de leedskosten
van de vs. Jelle te betalen, onder deductie hetgeen daarop betaald mag zijn en ter causa van
huisvestinge en dranck, en mede tot alsulken fine als bij liquidatie bevonden zal worden....
Sibrand Jans Longerhoue (Longerhou), wonende binnen Harlingen; Tyard van Aylva en Olferd
Dirks als kerkvoogden te Witmarsum. HET HOFF cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat
de impt. de volle koop van de landen bij hem aan Epe Andries verkochte brieven ende gemaakt
ende hen opposietiën kosteloos en schadeloos af te doen.
466.
Herman Dirks als voormomber ove Ewe Ewes dr. , nagelaten weeskind van Ewe Lyuwes, bij Beits
Arents dr. in echte getogen.
Contra
Hil Louma wed. van Ede Allema voor haar en
de knn. ged. en gecondemneerde. POINCTEN.... 1. Oft er geen inventaris of beschrijvinge van
de originale triumphants goederen is gemaakt geweest. 2. Indien ja, hetselve nog te recouvreren
met de date .... 3. Oft ook des gedoemdes man en resp. vader enige van de triumphants goederen
meer het zij van vaders of moeders zijde ingekomen onder hem gehad of geadministreerd heeft, en
wat percelen die geweest zijn ende hoe veel opgekomen jaarlijks ? 4. Oft wanneer, uit wat oorzaken
en aan wien de 324 ½ gld in den instrument met A getekend, ende den gecond. emneerde als hem
voormond en curator van de originaal triumphant te betalen opgelegd zijn ge.... en opgebracht. 5.
Indien sulks is, de acten en quitantien daarvan te tonen. 6. Oft enige en hoe veel schulden hier
tegens mede gedragen heeft Jan Lyeuwes? 7. Vorders te recouvreren de authorisatie van Ebe
Allema als voormomber over Lyuwe Ewes kinderen, bij Trijn Jans getogen. 8. Oft doen ook geen
inventaris is gemaakt? 9. Indien Ja, hetselve te recouvreren. 10. Ofte samen oft aan iemand deselve
kinderen uit in het particulieren vandien administratie en rekeninge is gedaan? 11. Indien nee,
waarom zulks is nagelaten. 12. Oft de 20 gld in de acte met B getekend Ewe Lyuwes de orig impt' s
vader wien als voor een vierde deel heeft kunnen raken? 13. De brief van de voornoemde Alma (!)
aan Lyeuwe Jans te recouvreren, 14. de rekeninge alsnoch zo veel nood van de instrumenten en
administratie te sluiten.
467.
Dirck Obbes te Franeker als volm. van Jan Tonis Schellingwou, burger en laken koper binnen
Amsterdam. Contra
Pier Feikes burgemeester te Harlingen.
Wederom te compareren voor de commisaris..... geen poincten.
Dirck Claas burgemeester te Dockum, Jan Ewes te Aengium, als cessie hebbende van Pieter
Carstens, te Wierum, die het recht hadde door scheidinge van Lyupck Claus ( Claas ?) dr; wed. van
Ritske Buwes.
Contra
Idske Jacobs te Wierum HET HOFF houdende het proces
aan des ged. kant voor bekend, de impt. te betalen 100 g.gld. van 28 strs gedaan ,zoals in repliek
gebleken .
Eebe Walles in Oudega,
contra
Cornelis Gaukes geapp.
HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe sententie cond. de
geappelleerde originaal gedaagde, om de appellant te betalen 75 g.gld; en voorts niet ontfangbaar .
468.
15 dec 1613.
Fed Sibrands te Sneek als ex test. erfg. van wln. Gepke Hans haar echte man. geassisteerd met haar
tegenwoordige man
Contra
Douwe van Botnia. HET HOFF zonder te letten op de
exceptie cond. de ged. de impt. te betalen 100 c.gld. met schaden etc...

Gosse Syds als voogsd van Rinck Dircks zijn e.h; Contra
Fedde Douwes als wet. adm. van
Fedde en Sijne zijn zonen en Hillebrand en Rochus Feddes zonen voor hen zelfs als naaste
verwanten van wln. Dirck Rochus. In Factis voor Saekema.
Marten van Naarden voor hem en als man een voogd voor Jfr Auck Donia en c.d.r
Contra
Syurdt Sircks zn. Donia Het HOFF cond. de ged. de huizinge en landen in questie te ontwijken,
en van zijn beesten te ontledigen.en de oppositiën kosteloos en schadeloos of te doen.
17 dec 1613.
Agge Tyallings, rentmr. in der IJlst voor hem en zijn mede erfg. van Dieuw Folkerds dr.
Contra
Gerrijt Folkerds als vader en wett. voorst van zijn onjarige knn Jacob Feites als m.e.v Aeff Gerrits
dr; Folkert Gerrits voor hem Jan Folkerds als voorst van zijn knn; en Syoucke Ubles als m.e.v. van
Dieuw Jans dr. Jelke en Pieter Jans Jacob Folkerds [ 469] als vader en voorstander van zijn
onmondige knn. en Janke Pieters, man en voogd van Fokel Folkerds, en Jacob Jans als m.e.v van
Trijn Jacobs dr.ged. IN Factis.
18 dec 1613.
Hessel Sytses Reen als cur. over de goederen van Luitien Gerrijts impt. Contra
Jut en Trijn Lamberts. IN Factis.
Wopke Pibes als man een voogd van Trijn Gerbrands
consent van haar man en Offke Jans
In Factis.

Contra

Auck Freerks dr.met

Jan Romberts, burger te Sneek als cessie hebbende van wln. Rembert Sircxma (??) zijn broeder
mede erfg. van wln. Lambert Agges Dr. Otto Athonides voor hem en vanwege zijn zuster en c.d.r
en in die qual erfg. van Ate Sickes. IN Factis.
470.
Laurens van Voort req.
Contra
Elisabeth Versteveren
Het Hoff cond. de ged. de impt. onder de eed van calumnia te antwoorden.
Seino Lewe als voormond ad interim over Grietke en Atke Ens nagelaten weeskinderen van Lyuwe
Gijsberts Ens en Jfr. Johanna Uunnia; in tijden e.l; onder ben. v. inv.
Contra
Tahdeus Lentius secr. der Stede Sneek. ........ voorts in factis.
Alyt Doije dr. e.h van Jan Dirks, te Sebaldeburen (?) voor hem en het recht hebbende van Pauwels
Dirks, haar kind in Murmerwold, Doede Sickes in Optwijsel, als man en voogd van Jantien
Lamberts dr.; Doije Lamberts in de Kuikhorne, Hillebrand Lamberts in de Koten, gebroeders en
Harbrand(u)s en D(o)ede Michels in der IJlst, en Geert Michels in Dinnerswier (??)
Contra
Jan Aukes, Claas Simons als last hebbende van Lambert Vr... ts vanwege zijn
huisvrouw, en Meins Foke dr.als moeder en wettige voorstander, voor haar kinderen bij Jan Doijes.
HET HOFF ord. part, te comp. voor de commissaris die hen zal verenigen [471] indien hij kan
indien niet, hem informeren op zekere POINCTEN van Offitie. 1. Oft Doije Aukes geen eigen
landen gehad heeft te Sandhuizum, en Boeckholt, of een van beide plaatsen hem aanbeërvet of
aangeerfd, en wanneer? Te recouvreren de bescheiden. 2. Indien nee, oft Ete de echte huisvrouw
van Doije (Deije?) Aukes geen eigen landen aldaar gehad heeft, haar aanbeërfd of aangeërfd? Ende
tot dien forme eensgelijks te recouvreren van de bescheiden en van brieven die daarvan mogen
wezen.
Ariaan Jans Iselm...den (?) aan St Anna Par.
Contra
Dirckien Luitiens dr.wed. van
Joost Jans op de Leye, Griet Luitiens de wed .van Luitien Cornelis, te Berlkum (!) en Dieuw
Luitiens dr. e.h. van Jacob Pieters, aan St. Anna Parochie hun broeder, gedaagden. HET HOFF
gezien de verscheidene akten bij welke de impt. geantwoord, verstekt en respektievelijk bij de
ordonnantie gepersiteerd heeft, verstekende de gedaagde van antwoord, condemeert deselve nopens
de aansprake van de erfg. van Cornelis Huberds en Lilke Dirks zn, ter somma van 203 c.gld. 10 strs.
De impt. interveniërend en hem neffens dien met de kosten en intressen betreffende het voorn.
bedrag, te betalen met de schaden etc...

Abbe Freerks burgemeester te Leeuwarden impt.
Contra
Suffridus Bontius te
Tyemmarum, predicant; ged. HET HOFF gezien de citatiën en houdende de obligatie d.d. 25 aug.
1609 voor bekend, cond. de ged. de impt. te betalen 170 c.gld 16 strs. onder kortinge van 100 g.gld
van de 3e juli 1612 daarop betaald. Met de schaden etc.
472.
Johannes Wilties ten Hoor binnen Leeuwarden, Contra
Taeke Heeres burger aldaar;
HET HOFF gezien de citatien en houdende de obligatie d.d. 7 febr 1612 voor bekend cond. de ged.
te betalen 100 c.gld met de schaden en intressen.
Idem contra
Eodem.
HET HOFF gezien de obligatie brief van 23 nov 1612, en
houdende die voor bekend, cond. de ged. de impt. te betalen 170 g.gld met de schaden en intresen
en in de kosten
Otto Heixan, impt. Contra
Pieter Egges en Taets Here dr; e.l. te Sneek, HET HOFF
gezien de citatien, houdende de afrekening van 28 april lestleden voor bekend, cond. de ged. aan de
impt. te betalen 85 c.gld met schaden etc.
Anna Gratema e.h. van dr. Feye Galema als door scheidinge het recht hebbende van dr..Menso
Gratema, en Hijlck Cornelis dr. e.l.; haar broer(..)
Contra
Beencke Harmens en Bauck Wibrants e.l.; te Deersum ged.
HET HOFF gezien de citatien, en
houdende de overgelegde rentebrief d.d.21 sept 1600 voor bekend cond. de ged. aan de impt. te
betalen 20 g.gld met de schaden en intressen, en voorts op de eersten mei van 4 gelijke guldens
verklarende daarnevens gespecificeerd, en en de huizinge, heem en het hoff in het intendit
uitgedrukt executabel, cond. de ged. mede in de kosten.
473.
Ryurdt Foppes als cur. over Dirck Willems kinderen
Contra
Heere Johannes te
Ackrum ged. HET HOFF gezien de citatien en houdende de obligatie van 11 nov. 1595 voor
bekend cond. de ged. de imp. te betalen 100 g.gld met schaden etc...
Trijnke Lamberts dr.e.h. van Pibe Regnerij met dezelve in Leeuwarden
Contra
Gerrit Jetses en Taeb Juke dr. e.l te Wart(e)na. HET HOFF houdende de obligatie voor bekend d.d
3 mei 1610, cond. de ged. te samen en Gerrijt Jetses voor het geheel de impt. te betalen 200 g.gld
met schaden etc...
Meile Jensma te Witmarssum, impt.
Contra
Focco Jensma te Pingjum.
HET HOF cond. de ged. te gedogen dat bij de impt. van zijnentwegen de penningen onder de Here
Lyklema staande werde gelicht onder de presentatie in het intendit geroerd en bovendien de impt. te
refunderen alle schaden gehad en geleden nog te hebben.... etc.
Everd Annes te Sneek, geass. met Frerik Botters Nijewier uit de name van Anna Monte dr. zijn e.h.;
en Imck Willems dr. zijn huisvrouwen moeder en de andere erfg. van Monte Buwes impt.
Contra
Sibrand Pieters .... te namptificeren 60 c.gld en in factis in forma....
474.
Mr. Pieter Luitiens als man en voogd van Trijn Jue dr. mede erfg. van Mints Ockes haar wijlen
moeder.
Contra
Lambert Jukes en Lidu Cornelis. HET HOFF rejekteert de exceptie
en cond. de ged. te antwoorden....
Wopke Pibes als man een voogd van Trijn Gerbrands dr. ; Contra
Offke Johannes. EN
Claas Jan te Gennum (!) als voorm over de wezen van Jan Pieters bij Anna Wijbe dr, en
Abraham Douwes Planck als man en voogd van Auck Frericks zijn huisvrouw, IN Factis.
Wopke Jarichs, impt. en triumphant;

Contra

Steffen Steffens

IN Factis.

EINDE VAN HET JAAR 1613. In deze quaclap
Van pag. 475 tot 559 is het jaar 1614. HOF 16701 ( in Hof YY 24 pag. 475 tot 559.)

DE EERSTE RECHTDACH POST PONTIANI is geweest den 15 jan 1614.
Meile Jensma

Contra

Focke Jensma

IN Factis voor Lyklema.

19 jan 1614.
Dr. Johannes de Veno ex test. erfg. van dr.Henricus de Veno en Moederke de Veno en dr. Henricus
in die qualiteit mediate erfg. van Moederke Cnoops, die erfg. was van Matthijs Cnoops haar vader.,
Contra
Jacob Schouten als man en voogd van Anna Ca( )stens dr. nagelaten wed. van
Mathijs Cnoop. HET HOFF ord. de ged. de impt. tot zijn kosten te leveren copie van de rekening
oft adnotatie geschreven ter hand van dr.Henricus de Veno en verklaart de impt. tot zijn vorderen
eis niet ontvangbaar.
20 jan 1614.
Matheus Jans Onderwater, brouwer te Delft,
Contra
Johannes Elings voor hem en
vanwege Jets Rinke dr.zijn e.h.; en Trijn Claas dr. Johannes huisvrouwen moeder.
......... te namptificeren 285 lb 17 str en 8 penningen....
476.
Feitse Taeckes als voormomber over Anne en Douwe Gerbrands zonen, en als voogd van Martjen
Gerks dr; zijn e.h; Wijbe, Juriaan, en Ritse Gerbrens zonen voor hun zelve, Uble Joukes als man
een voogd van Syouck Gerbe dr. tesamen erfg. van Ulk Jurriaans hun moeder. Contra
Jan Jans ged. HET HOFF verklaart de ged. erfg. van Ulck Juriaans, hun overleden moeder, en
cond. de ged. te procederen tot ontscheidinge van haar moeders en gedaagdes goederen, verklarende
de ged. door krachte van liti gelegateerde fruchtgebruik, niet te mogen genieten, als een van de
partijen haar moeders brief. Cond. het vruchtgebruik met alsulke somma te verminderen, en in
contanten vandien hun moeders erfenisse te doen volgen met profijten en emolumenten vandien...
Johannes Bernardi en Bauck Sijtse dr. nagel. wed. van wln. Cornelis Conincx nu e.h. van Jan Breda,
voor haar zelven en als het recht hebbende van haar kinderen bij de vs. Coninx getogen.
Contra
Folkerd Syucx en Anna van Sonsbeeck e.l.
IN Factis.
477.
Griet Jans dr. wed. Simon Willems als erfg. ex test. van Luets Nanne dr; haar moeder. Contra
Herman Jans, herbergier te Beetgum voor hem en als voogd voor Hylck Broers dr. zijn e.h.
In Factis.
Gatse van Andringha voor hem en als cessie hebbend van Lijsbet van Andringha.
Contra
Wigle Buigers, vanwege zijn huisvrouw. HET HOFF taxerende de intressen
van de 50 g.gld van de 6e maart 1603 op 31 g.gld; 14 strs; en de intrssen van 16 g.gld op 19 strs; ...
dat de executie van de vs. sommen hun doorgang zullen vinden, onverkort de triumphant's recht bij
nieuwe instantie, van de renten bij haar gepretendeerd, van de jaren 1574 tot 1603. En zijn
defensien ter contrarie, en om redenen compenseert de kosten.
Laurens van Voort Contra
Elisabeth Versteveren. In Factis voor Lyklema.
478.
Jan Menelaij als cur over Anna Pieters dr; Contra
Imke Douwes voor hem en voor Simon
Douwes, onder verb. zijner goederen hem sterk makend. POINCTEN: 1. Tot wat summe de
requirant verzoekt de ovelevering van het instrument. 2. Wat des Req. doen en handeling is? 3.
Waartoe de penningen de req. bij appoincte van den Hove geaccordeerd zijn bekend?
Dr. Galenus Foppens als cur. over de goederen van Syurdt Conings

Contra

Claas Harmens

als voogd van Maike Jans, en Lambert Warners als voogd.v. Lysbeth Jans, zijn e.h.; en Cornelis
Jans Olivers voor hem en als mede erfg. van Lijsbeth (?) Jans van Breda. HET HOFF cond. de
ged. hem te dimm.... ? 8 dagen en verstekt hem van antwoorden. En cond. ged. in de kosten.
Jarich Wopkes burger binnen Leeuwarden, contra Lysbeth Claas wed. van Sippe Ritskes, voor
hem en zijn knn. In Factis.
479.
26 jan 1614.
Anna Boltsma bij Munnikezijl, voor haar en als wett. erfg. van Pieter Jelkes Doengha haar
overleden man.
Contra
Frans Pieters te Holwert. HET HOFF cond. de
gedaagde om onder den Hove te consigneren 592 c.gld 8 strs met de interesten van dien. En
gedogen voor zo vele in hem is, dat dit bij de impt. met overroepinge Tyebbe Claas wordt gelicht. ..
voorts niet ontfangbaar.
Simon Douwes,
Contra
De Magistraat van Hindelopen
IN MARGE: Nota: dat deze procedurn de previssen(?) zijn overgeleverd, om te leggen in het
secreet specialijck inde griffiers kamer.
Wilhelm Ludicx graaf van Nassau en Catzenellenbogen, Vianden, Dietz, en Stadhouder en Capitein
Generaal mitsgaders de Raden Gerechtelijcken in Friesland, de Magistraat en de gemene borgerie
van Hindelopen Saluut! Also tusschen Simon Douwes en Aucke Algers mede gezworen
gemeensluijden der stede Hindelopen voor een en als last en procuratie hebbende van de mede
broeders aldaar, gesterkt met de brede gemeente der selver stadt, req, ter eenre en de
burgemeesteren der vs. Stede, gerequireerden, ter anderen zijden, proceduren gemaakt zijn nopens
het stellen van een gezworen gemeente ende committeren van volmachten met de dependenten
vandien ende daernae partien van selffs onderlingh verdragen zijn, dat binnen Hindelopen in
conformité van de meeste steden van Vrieslandt een gezworen gemeente bestelt ende de
volmachten op Landsdagen te committeren ( t' zij een offte twee) met de meeste stemmen, allenich
uit de magistraat ofte gesworen gemeente gecoren solden worden, zonder dat de geconstitueerde
volmachten te substitueren anders dan uit de magistraat ofte gesworen meente. Dat oock de
ontfanger van de Stadsmiddelen soe ordonneert als extra-ordinaris geholden solde zijn te doen
rekeninge (a)en de Magistraat gesworen [480] gemeente, dat van gelijke alle stads zaken
verhandeld zouden worden met overroepinge en advijs van gezworen gemeente, dit alles op onze
behach ende adprobatie. Ende daarbeneffens patrien eenige poincten in questie hebben, het getal en
forme der gezwooren gemeente, alsmede de groote consenten, de rekeninge van de jaer 1612; en de
kosten over deze proceduren en questie gevallen, hebben partien deselve gesubmitteerd, de kennisse
en dicisie van ons na breder inhold van de acten bij de respectieve Gecommitteerden van partien,
Eernst van Harinxma, ende Johan van de Sande als commissarissen gepasseerd, in dat den 15 dec
1613. Dienvolgens alle de vs. poincten, sampt deductiën en stukken daarover inne gebracht,
gevisiteerd, gezien, en neerstelijck geëxamineerd, ende daarop naar behoren gelet hebben, zodoende
vinden wij goed, adb.... en adproberen de poincten bij partien selffs veraccordeerd, en ingewilligd,
als dat de gezworen gemeensluijden zullen moeten mede patrioten (zijn) ende de gereformeerde
religie zijn toegedaan, dat ook de Stads zaken waarover de gezworen gemeente geroepen zal
moeten worden, verstaan worden alles te zijn publijcque, ofte den stad en de borgeren vandien in
het gemeen concernerende. Viderende voorts de differentiale poincten; verklarende en
ordonnerende dat het getal der gezworen gemeenslieden zal bestaan uit 6 personen gekwalificeerd,
als voren aangeroerd, en te bestellen in voegen, zo volgt: Als dat voor de eerste reyse de breede
gemeente 6 wel gekwalificeerde personen, welke nog zes anderen tot haar zullen nomineren, uijt
welcke getal van 12, Zijne Genade en Het Hoff nae voorgaande informatie op gedachte personen bij
commissaris daartoe te ordoneren zullen, 6 verkiezen tot gesworen gemeenslieden, voor dit
jegenwoordige jaar, de welcke bij expiratie des jaar wederomme zes andere personen neffens haar
zullen benoemen uit welke dubbeld getal de Magistraat der vs. stede, van nieuws een gesworen
gemeente zal kiezen, en bestellen. Welke maniere en ordre van nominatie en kiesinge der gezworen
gemeente voertaen van jaer op jaer zal geobserveerd worden. Belangende de rekeninge van den jaer

1612, indien deselve gedaan is, sal blijven volgende de apostille, van den Hove d.d. 23 april 1613,
gegeven op zekere requeste bij de vs. Magistraat, den Hove gepresenteerd. Dan zal de selve, noch
ongedaan zijnde, gesloten moeten worden, met overroepinge van de gezworen gemeente, voor dat
jaar te bestellen, Zullen voorts de kosten over deze procduren en questiën wederzijds gedaan, en
gevallen uijt de gemene stadsbuidel gehoedet en betaald worden. Ten lesten bevonden het different
in de grote consenten niet in state om eintelijck affgedaan en getermineerd te worden, dan
ordonnerende partijen dienaangaande wederom te compareren voor dr. Jan van den Sande; en
Eernst Harinxma, als voorgaande commissarissen. Die deselve nader zullen verstaan, en verenigen
indien doenlijk, indien niet hem informeren op zekere poincten van offitie en daarvan zijne Genade
en het Hoff rapport doen, omme zulks geschied, voorts gedisponeerd te worden na behoren.
Aldus geresolveerd den 27 januari 1614.
POINCTEN:
1. Hoe lange de Magistraat de grote consenten genoten heeft ? 2 Door wat titul? 3. Oft de brede
gemeente de Magistraat sulcx heeft geconsenteerd, indien jae, het bescheit dat daarvan mach
wesen, te recouvreren. 4. Wat de grote consenten binnen Hindeloopen jaarlijks wel bedragen?
481.
Meile Eelkes als man en voogd van Imck Querijns dr. zijn e.h. en Homme Douwes voor hem
zelven, en als last hebbende vanTiam Jans als voogd van Trincke Andries (?) dr. als erfg. van Leyck
? Gercke ? dr.
Contra
Dr. Otto Athonides, Adv. v.d. Hove voor hem en als
conj. pers. voor Reesck ? Ales, gedaagde. HET HOFF restitueert de exceptie en cond. de ged
peremptoir op de eis van de impt. te antwoorden.
482.
Taco van Aysma als mede erfg. van wln. Dr. Hessel van Aysma zijn vader, in leven president van
dezen Hove en voor zijn mede erfg.
Contra
de Ged. Staten dezer Landschappe.
HET HOFF rejekteert de exceptie, en cond. de ged. peremptoir te antwoorden. Des dat de ged. de
middelen ten principale voorgesteld zal mogen gebruiken.
31 jan 1614.
Gerben Claas geass. met Wolter Aris, als voorm. over de kinderen van Juke Wijtsma, en Tonis Jans
als voogd van Rinske Wijgers dr, zijn huisvrouw.
Contra
Lyuwe Lyuwes en Anna
Coert Carstiens e.l ; wonende bij Kollum, en Sibrand Hittingha, als geauthoriseerde curateur over
Carsten Geerts, en in die qualiteit, erfg. van Geert Carstiens, en Bauck Dirks dr. e.l ;
HET HOFF verklaart de appellanten bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard, over wat
Wolter Aris en Tonis Jans mede appellanten, haar recht aangaande alsulcken penningen, als
bevonden mag worden, haar olders gecompeteerd te hebben van Geert en Bauck e.l. vs; en haar de
defensien toe te staan, en cond. de appellant in de kosten van den processe.
483.
Rinnerd Rinnerds burger in Franeker, als geauthoriseerde cur. over de knn. en erfg. van Griet
Jacobs dr. in leven te Harlingen, bij Jan Jans koekebakker getogen, voor de andere erfg. en
hebbende volmacht van de vs. Jan Jans.
Contra
Mr. Hero Tyaards burger en
chirurgijn binnen Harlingen. Als man en voogd van Trijnke Harmanni dr. en c.d.r voor haar. HET
HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 900 g.gld, met de kosten etc.....
Dirck Alles burger te Leeuwarden Contra
Adriaan Ruts, schilder alhier. HET HOFF ord.
partijen te compareren voor Runia..... geen poincten.
Mr. Regnerus Bras, vanwege Maike Gerrits Jelgerhuis zijn e.h.; impt en triumphant.
Contra
Jetske Beslingha, wed. van Douwe Sijtsma in leven Grtm. v. Idaarderadeel.
HET HOFF taxerende de verschoten schattingen met de intressen vandien ter somma van 1245
c.gld; 11 str en 8 penn. Ord. dat de sententie dienaangaande gesteld zal worden, en verklaart de
triumphant tot de geëxtendeerde schade niet ontvankelijk.
434.
Alle Teyens als voorst van zijn knn. bij Aeff Vincents dr; zijn overleden huisvrouw.
Contra
Dubbrich Vincents dr; wed. van Jan Keimpes. .... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.

Abraham Jans burger in Leeuwarden, impt
Contra
Jelle van Andringha grtm. v.
Utingeradeel, voor hem en als last hebbende van Ferdu Enne dr. en Jacob Jacobs voogd van Feddu
vs. zijn e.h.; mede erfg. van Ibe, Floris Ennes dr. zijn resp. oom en broeder.
Contra
Enne Keimpes Ennema. Keimpe Sipkes, en Holke Jelles als vader en leg. adm. van zijn knn. bij
Hylck Sipke dr. en zo mediate erfg. van wln. Jelle Sipkes, en Aal Enne dr; hun resp vader en
moeder, bestevader en bestemoeder. En mede erfg.van Jelle Sipkes, Feddric van Roorda, als man en
voogd van zijn knn. bij Jfr. Haring Andringa. [ 485 ] getogen, die mede erfg. was van wln. Geel
Andringha, ende Bavo van Roorda, zijn zoon voor hem zelven , Popke Buma als man en voogd van
Aal Andringha, en in die qual mede erfg.van wln. Geel Andringha, Atke Meynsma wed. van
Hieronimus Braunius, in leven Syndicus van de Ommelanden, en Wijtske Meynsma haar zuster en
Popke Reiners als cur. over Enne Wijtses weeskinderen, en in die qual. mede erfg. van Wijtse
Sipkes, en Jets Rienks dr.e.l.; en mede erfg. van Jelle Sipkes gereq.
HET HOFF cond.
partijen wederom te compareren voor dr. Saekema die hen zal verenigen etc... geen poincten.
1 febr 1614.
Dr. Sibrand Lubbertus, professor in de theologie binnen Franeker en Truike van Oosterzee
echtelieden,
Contra
Fredericq van Fervou, en Jfr. Jel van Oestheym e.l. aldaar.
In Factis.
Jr. en Jfrs. Jarich, Jel en Anna van Ockingha, erfg. van Jfr. Rints van Cammingha, req. Contra
Jantien Boelema wed. mr. Minne Broersma, in leven Adv v.d. Hove, erfg.van haar kinderen bij de
vs. Dr. .Menno Broersma
........... niet ontvangbaar......
486.
Jelke Claas dr. c.d.r. voor Trijn Minnerts zijn e.h.; Contra
Feye van Heemstra als m.e.v.
Van Aelke van Sterckenburg. .......... niet bezwaard .........
2 febr 1614.
Mr. Johannes Frankena voor hem zelve en vanwege Anna Frankema zijn zuster, en als universeel
erfgenaam van Mathijs Frankena en Henrickien Henrick dr. hun vader en moeder.
Contra
Mr. Martinus ten Hore voor hem en vanwege Johannes Willems (=Wiltets) ten Hore, als erfg. van
Jantien Frankena;
HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir op de eis van
de impt. te antwoorden onverkort anderszins zijn recht.
3 feb 1614.
Eelck Tijs dr. dienstmaagt van Hessel van Feitsma,
Contra
Idsart van Glins op
Dronrijp. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 8 car gld met de kosten en schaden en tot
haar vorderen eis niet ontvangbaar. En in de kosten.
487.
Douwe Rinckes en Bauck Tyelke (?) dr. te Meedum. Impt
Contra
Taco van Heemstra en
Jfr. Jels van Bongha, te Kimswerd. HET HOFF cond. de gedaagden te samen (en elx apart) voor
het geheel de impt .te betalen 1000 g.gld met schaden etc....
Gerrit Jans, burger en bakker binnen Harlingen, als man een voogd, van Trijnke Douwe dr; uit de
naam vanwege Abbe Douwes, te Harlingen, Take Douwes te Nimwegen en Bauck Douwe dr. zijn
huisvrouwen broeder, als conj. pers. en onder hypt . van goederen caverende
Contra
Douwe van Abbema, deurwaarder van den Hove. HET HOFF cond. de gereq. het arrest gedaan
om de huurpenningen ten processe verhaald, kosteloos en schadeloos af te doen, en te gedogen ten
respekte Gerrijt Radijs in het geheel, en belangende zijn eigen persoon voor alsnoch de selve
huurpenningen, bij de req, werden ontvangen. En cond. de gereq. in de helft van de kosten.
Tyerck en Rommert Oentses voor hen en als omen en voorst van haar zusters vier onjarige
kinderen
contra
Jelke Claas Beima (?) In factis binnen 2 maanden.
Hessel Lyuwes voor hem en als volm. van de ingezetenen van Pingjum resumerende hetgeen zijn
mede volmacht Elle Tyepkes heeft gedaan.
Contra
Tije en Ige Rommartha, en Hylcke Sickes als voogd van Sets Rommartha, zijn huisvrouw en Jouck
Rommartha en de vs. Tije, Ige en Hylcke voor Tetke Rommartha.
HET HOFF cond. de ged.

op de landen in de 6e en 7e artikelen gedesigneerd, in hoiden en daige.... (?heden ten dage)
respectievelijk 24 stuivers 8 strs, met de schaden en intressen en 7 stuivers gehad en geleden .... en
nopens vorderen questien voor de Commissaris te compareren..... POINCTEN: 1. Tot wat summe
Rommertha zate in den jare 1511 is aangegeven. 2. Oft noch ook alle de landen in deselve aanbreng
gesteld, daaraan gebruikt werden? 3. Indien neen, wat percelen en wanneer daar aff getogen, als ook
aan welke zaten dezelve weder aangeleid zijn? 4. Oft mede van de affgetogen landen bij anderen de
floreen na advenant van die gedragen worden? 5. Wat het bescheid is van Syurdt Mielis ? Oft van
Steffen Steffens en Senkema zate, na de voorgeroerde aanbreng. 6. Oft en wat landen naderhands
angeleid ofte aff getogen zijn? 7. Oft Sierck Rommertha zijn aanparts landen van Rommertha zate
ontvangen en met de lasten daar aff getogen heeft.? 8. Over wat zaten oft wat landen ende van wat
voegen de verdelingh der selven is gedaan, van de landen bij de gedaagden vader aangekocht, en in
de 3e 4e en 5e art. van het libel staan. 9. Te recouvreren desen allen aangaande de extracten van de
aanbreng als ook de registers van de ontvang, die der gedaagden vader in de rekening zijn ge..... ?.
489.
Douwe Abbema, deurwaarder dezer Hove
Contra
De erfg. van Pieter Pieters,
holtkoper te Harlingen.
In Factis.
4 febr 1614.
Sibren Jans Longerhou
Contra
Bauke Eilles, gereq. Kosteloos en schadeloos af doen..
Herman Heec als man en voogd van Marij Gosse dr; en als cur. over haar weeskind bij wln. dr.
Pieter van Echten, en onder ben v. inv. erfg. van Gosse Pieters.
Contra
Adriaan Schaft, te Harlingen.
HET HOFF cond. de ged. om de impt. te betalen 30 c.gld; 16
str; met schaden etc... en cond. de ged. niettemin in de kosten.
Syurd Anskes en Jenke Aeuke dr. e.l. te Oosterlittens,
Contra
Elisabeth Roloffs, voor
haar en haar kind, bij Tarquinius Gerardi, haar overleden man, en onder S. C. Vell. en verband van
goederen.
HET HOFF verklaart de req. tot haar eis niet ontvangbaar. 450.
490.
Tyardt Feikes burger binnen Franeker, als erfg. van Trijn Isbrands zijn overleden huisvrouw, en de
proceduren hebbend van Isbrand Isbrands erfg. van Jets Pieters. Contra
Anna Tyaards wed. van Hancke Cornelis, in leven burger in Harlingen, als moeder en tutrix over
haar kinderen bij haar overl. man, resumerende diens proceduren, en Lambert Hobbes voor hem, en
als man en voogd van Griet Hanke dr. ged.
HET HOFF verklaart de impt. vooralsnoch tot
zijn eis niet ontvangbaar, onverkort zijn recht bij liquidatie, jegens de mede erfg. of curateuren.
(en?) brieven van Jan Pieters en om redenen compenseert de kosten.
5 febr. 1614.
Johannes Willems voor hem zelve, en Johannes Bauckes te Ousterhaule, als voogd van Palsch
Hanne dr. zijn huisvrouw, als eigenaars en possideurs van de stelle van Eesk Paals aldaar, impt
Contra
Tyalke van Sickingha, onder verband van goederen en onder renunciatie van
discussie intervenierende voor Solke Mennerds zijn landzate. HET HOFF [ 491 ] cond. de
gereq. De geëiste 29 str tot ontlichting van de impts. stelle te hoeden en te dragen, ende de
achterstal vandien te betalen met schaden etc...
7 febr 1614.
Aat Fedde dr. Regnarda, wed. Claas Carstes te Sneek, impt.
Contra
Lyuwe Harckes.
Wederom te compareren voor de commissaris die hun zal verenigen.... geen poincten.
Tyardt Feikes burger binnen Franeker, als mede erfg. van zijn overleden huisvrouw, Trijn Isbrands,
en met procuratie van Isbrand Isbrands als erfgenamen van Jets Pieters. Contra
Gaats, de wed. van Jan Jans, schoemaker op Dronrijp, res. de proc. bij de vs. Jan, geintervenieerd
hebbende voor Hein Tyardts. ged. HET HOFF verklaart de impt. vooralsnoch niet ontfangbaar,
onverkort zijn recht tegens de erfg. van Jan Pieters, en om redenen compenseert de kosten.
8 febr 1614.
Claas Pieters te Franeker, als vader en voorstander van Jacob zijn zoon en Aeff zijn dochter bij
Lijsbeth Botte dr. getogen. Triumphant en impetrant. Contra
Jantien Floris dr, te Harlingen,

gedoemde. HET HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder, interponeert daarop
decreet dat de koop van de huizinge met de derdepart van de Mersch finne ? over de kerk en het
gerecht zullen worden omgeroepen, en overigens kosteloos en schadeloos af te doen.
492.
Willem Stevens,
Contra
de erfgenamen van Fonger Jelgers. HET HOFF ord. partijen
te compareren voor de commisaris.......POINCTEN: 1. Wanneer de schuld van Lau Adriaans
opgelicht is ? 2. Bij wien en uit wat oorsake? 3. Het bescheid daarvan te recouvreren.
Johan van Coelen, burger binnen Groningen, en Gijsbert Jans Veno binnen Collum.
Contra
Abraham Sibes, voor hem ende als man een voogd van Sara (Saeck?) Engelberts dr. en
Christophorus Damas ged. HET HOFF ord. partijen te compareren voor Hania. .. geen poincten.
Folku Wijtse dr. wed. van Albert Gerrijts voor haar, en Anne Wijtses, te Oldehaske, als
geauthoriseerde voormomber over de kinderen Albertien, Wisse en Auke Alberts, als erfg. van hun
vader.
Contra
Douwe Atses voor hem ende hem sterkmakende onder [493 ]
verband zijner goederen voor zijn dochter, erfg. van Wobbe Pieters, zijn overl. huisvrouw. sampt
voor zijn zwager Agge Sibrens.
HET HOFF cond. de ged. om de impt. onder presentatie ende
verklaringe in het 6e en 7e artikel van het replycq gedaan, te leveren en te doen hebben de tien
roeden lands, met de halve huizinge, en het halve geboomte, ten libelle in de geëxhibreerde
koopbrief verhaald, en te gedogen dat de impt. bij de commissaris van den Hove in den possessie
vandien werde gesteld, mitsgaders de impt. te betalen de schade en intressen door faulte van
leveringe gehad.; en om redenen comp. de kosten.
10 febr 1614.
Dr. Dominicus Strugelius
Contra
Thomas Alles, ged. HET HOFF cond. de gedaagde
kosteloos en schadeloos de impt. weer op te brengen 24 car. Gld. oft dienaangaande hem te
guarranderen , onverkort de gedaagde bij nieuwe instantie zijn recht aengaande de twee tonnen bier,
ende de de impt. zijn defensien ter contrarie.
Pieter Jans te Huizum, als cur. over de voorkinderen van Sibe Johannis, in leven verlaatsman dezer
stede, ende Fokel Dirks als moeder voor haar knn. bij de vs. Sibe in echte geboren, en in die qual.
erfg. van de vs. Sibe; Contra
Gerrijt Alberts, kuiper dezer [494] Landschappe gedaagde,in
conv. en impt. in reconventie. HET HOFF ontzegt de impt. hun verzoek ende voorts in
reconventie recht doende gehoord de eed van de impt. tot versterkinge van zijn aangeven, cond. de
ged. in het inholden van de akte d.d. 21 juli 1613, de impt .te betalen de kosten bij Eede Reins in
zijn gevangenisse vertoond. En compenseert de kosten.
Claas Martens als cessie hebbende van Ulck Hille dr. en Jid Pieters impt.
Contra
Sibolt Jans als cur. over Jeppe Jans, het nagelaten weeskind van Jan Pieters. HET HOFF cond. de
ged. om aan de impt. te betalen oft andersins uit de penningen onder de commissaris berustende, ten
profijte van Jeppe het weeskind te laten ontvangen 32 g.gld en alsnoch 33 gelijke glds; en 9 strs;
mitsgaders de inhoud van de taxatie tot 70 c.gld 19 strs. en cond. de ged. in de kosten.
11 febr 1614.
Jan Eijdses impt.
Contra
Sytse Bruins ged. In Factis.
495.
Petrus en dr. Theotardus Tyara, voor hun zelf en de andere erfg. van dr. Johanns Tyara, Contra
de erfg. van Eelcke van Heringha, ex test. erfg. van Jfr. Tet Roorda. .... niet ontfangbaar....
Jan Stoffels als erfg. van Margaretha Bontemans, zijn e.h; Claas Hans te Viswerd, als voogd van
Martien Bontemans, zijn e.h.; en zij te samen caverende voor Steven Willems kinderen bij
Emerentiana Bontemans, te St. Anna Parochie, zijn overleden huisvrouw.
HET HOFF cond. de ged. om de impt. te betalen voor 3/5 parten de summa van 993 c.gld 10 strs,
met de schaden etc.... en verklaart de impt. voorts niet ontfangbaar.
496.
Jfr. Lucia van Meckmans e.h. van Douwe van Aelwa, met consent van hem,
Contra

Dr. Aede van Eijssigha Rd. Ord. van dezen Hove, als conj. pers. van Jfr. Lijsck van Eijssingha
nagelaten wed. van Hessel Meckmans.
HET HOFF verklaart de ged. met zijn presentatie in
het 50e en 51 e artikel van het antwoord en in het 179 en 180e van het repliek gedaan te mogen
volstaan, en de impt. tot haar eis niet ontvangbaar.
12 febr 1614.
Anna Jans dr. wed. van Jan van Eesen in even burger binnen Leeuwarden, als moeder en wett.
voorst. van Trijnke haar dochter
Contra
Dr. Otto Athonides advocaat voor dezen Hove.
HET HOFF, gehoord de eed van Trijnke de orig. impt, ter versterkinge van haar aangeven gedaan,
cond. de gedaagde om de selve behoorlijk na haar qualiteit te noteren, verklarende de impt. voorts
niet ontvangbaar... en compenseert de kosten.
497.
Henric Oldendorp als erfg. van Wibrand Oldendorp en Elisabeth, zijn wijlen vader en moeder.
Contra
Sierck Tritsum (?) als oom en cur. over de onmondige kinderen van wln. Gerbrand
Gosses, en Tseetske Douwe dr. en dr. Hero Hottingha wegens zijn huisvrouw voor de vijfde part
mede erfg. van zijn huisvrouwen ouders.
HET HOFF gezien de artikelen verstekt Sierck
Tritzum in zijn qlt. van antwoord.
14 febr 1614.
Gercke Pieters Siccama, Johannes Gosses, en Sioerd Jeltes burgers in Leeuwarden, triumphant en
req.
Contra
Baucke Taeckes, mede burger aldaar, gecond. en geappelleerde.
HET HOFF verklaart de gereq. met zijn presentatie te mogen volstaan, en de req. tot zijn verzoek
niet ontvangbaar.
15 febr 1614.
NOTITIE: Op huiden is bij den Heren Bangama, en Jellema geïntroduceerd mijn here Frans van
Jongama als Raad Ordinaris, geintra..... eerd ( geïnstalleerd?) met vertoninge van de commissiën bij
de Staten van Vrieslandt gepasseerd. Actum 15 feb 1614.
498.
Marten Jans in de Roskam burger en koopman in Leeuwarden, als cessie hebbende van Pieter Dirks
aan St. Anna Par. impt
Marten Pieters aan St. Anna Par. ged.
HET HOFF onder de presentatie bij de impt. gedaan, om zich te stellen borge voor alle aanspraken,
cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 32 g.gld; met schaden en intressen.
Mennerd Saves (?) voor zijn huisvrouw, en Jacob Allerts, impt. Contra
Cornelis ?Edes
Feitema voor hem en als wett. voorst van zijn zoon, Ede, ged.
HET HOFF ord. de ged om de impt. te betalen 500 c.gld met schaden etc; en in reconventie recht
doende verklaart de impt. tot zijn eis niet ontvangbaar. En cond. beiden in de costen.
Douwe Abbes Triumphant Contra
Dr. Auke Aysma als voorm. over Syurd Rispens ... en
Fenne (?) Ulkes vanwege haar kinderen bij deselve in echte getogen. In Factis voor Eissinga.
Aarend Baukes en Jantien Harmens e.l impt
Contra
Tyebbe Jelgers Ritske Popkes en
Botte Vrijelsma als voorm over de nagel. weeskinderen van wln. Doecke Douwes en zijn e.h. IN
Factis binnen 6 weken peremptoir.
17 febr. 1614.
De erfg. van Adie Lamberts
Contra
Douwe Lollius, en Douwe Nijenhuis, als
hebbende het recht van Willem Mennerds, hebbende last en procuratie van Trijn, Jan Freerks wed;
als mede crediteuren van het sterfhuis van Cornelis Spannenburger. En mede intervenierende voor
Pieter Ryeurdts en Hans Pieters. gereq. HET HOFF verklaart de ged met zijn presentatie te mogen
volstaan, en de req. bovendien niet ontvangbaar.
Everard del Vaille als erfg. van Antonius de Vaille in leven Rd. Ord. onder beneficie van inventaris
Contra
Wigle Buigers als man en voogd van Jfr. Elisabeth Ockingha. En c.d.r onder verband
van goederen. HET HOFF interrineert de brieven van beneficie van inventaris en ord. de ged. te
gehengen en te gedogen dat de impt. het effecte van dien genoten en compenseert de kosten.

Peter Jans alias Ruiter te Enchuizen als man en voogd van Eelck Anne dr.en zo mediate erfg. van
Baarte en Anna Lubberts, in leven te Noordwolde wonende.
Contra
Claas Jochums en Jan Jans als man en voogd van Jay Joachims dr. ........... niet ontvangbaar......
500.
Jan Jans als voogd van Teeds Pieters dr, zijn e.h; en mede als last hebbende van Dirk Gerbrens, tot
Dantsich (Danzig) voor hem zelve en caverende de rato voor de erfg.van Aacht Dirks. in leven e.h
van Minne Jenkes hun meuije.
Contra
Jan Pieters als voogd van Aafke Pieters, zijn
e.h; en als vader en voorstander van Meints, zijn dochter, ged. in conventie en eiser in reconventie.
HET HOFF cond. de ged om de impt de possessie der goederen bij Aacht Dirks dr. nagelaten
rustelic en vredelic te laten behouden, en renteneeren, en alle oppositiën daartegen kosteloos en
schadeloos af te doen. Ende in reconventie recht doende cond. de ged. volgens de dispositien van
Aacht vs. den impt. vanwege zijn huisvrouw 700 g.gld en van wegen Meins zijn dochter in de
presentatie in het 17e artikel van het repliek en in reconventie gedaan, 1000 g.gld te betalen. Ende
daarteboven vanwege de gedachte Meins te doen hebben en laten volgen de halve zate lands te
Bollingwier, met de helft van de huizinge, bomn en plantagie, ende zijn toebehoor. Alles met
schaden etc..; ... salf de ged. zijn recht in executie nopens de deductiën falc..... en de impt
daarenboven niet ontvangbaar en om redenen compenseert de kosten.
501.
Jan Pieters te Nijkerk als voogd van Aeffke Pieters dr. zijn huisvrouw en c.d.r; en als vader en
voorst. van Meints zijn dochter.
Contra
Dirck Pieters vanwege zijn huisvrouw, en c.d.r
voor zijn medeconsorten als het recht hebbende van de arme voogden van Nes.
................. niet ontvangbaar..........
19 feb 1614.
Tyam Rincke dr. wed. van Haitse Jelles Bonnema, te Kimswerd, voor haar en haar kinderen.
Contra
Pietje Reiners wed. van Hans Eercx. Ged. HET HOFF cond. de ged. de impt. te
guaranderen kosteloos en schadeloos te onthouden nopens de helft van de borgtocht ten processe
geroerd. En de kosten tot 's Hoffs tauxatie.
Ritske Sappema geass. met Binnerd Sappema zijn vader; impt
Contra
Sipke Jaarsma ,
Syds van Roorda, en Sibrand Hesselinga. IN Factis post bachanale en peremptoir voor alle dilay.
502.
Dirck Baard, grtm. van Haskerland, als cessie hebbende van Syrd Baard zijn broeder (?) impt.
Contra
Hessel Tyards te Harlingen. HET HOFF verstekt de ged. van antwoord.
Dirck Pauwels burger en koopman te Leeuwarden, als voogd van Jijsck Sibolts dr.zijn e.h.; als volm
van Auke Sibolts zijn e.h.'s broer en hem mede sterkmakende voor Meins Frans dr. als moeder en
wett. voorst. van haar knn. bij wln. Dirck Sibolts en mede voor Geertien Sibolts dr; onder hypt. van
goederen en onder renunciatie van het beneficie van discussionis, als het recht hebbende door
bijsprek en bejaer van wln. Rienck Obbes impt
Contra
Jan Sijtses in der IJlst voor hem en als voogd van Auck Haike dr. zijn e.h.
HET HOFF cond. de ged om de impt. te betalen 63 g.gld en een oord, met de schaden etc; onder
deductie van 10 gelijke guldens, en de impt. om ter somma van 23 C.gld als getaxeerd, ter zake van
de gespecificeerde pleitkosten, voor het Nedergerecht gevallen en in de andere partije verklarende
partijen zo in conv. als in reconventie, tegen elkanderen daar te boven niet ontfangbaar;
voorbehoudende de impt. reconventionis, nopende de exceptiën, in den 1e en 7 posten gedaan, in de
overgelegde specificatie uitgedrukt, zijn recht jegens de geïnstitueerde erfgenamen, so hij bevinden
zal.... en comp de kosten.
503.
Dirck Heins, burger in Franeker impt. in conv. en ged. in reconventie
Contra
Martinus Laverman dienaar des Godd woords in Oosterend, als man en voogd van Barbara
Joachims dr; Mr. Jan Sibrands chirurgijn binnen Berlkum, als man en voogd van Griet Joachims dr;
en Magdalena Joachims dr. geass. met Sipcke Jans haar man allen erfg. van Marij Joachims dr.
burgeresse van Leeuwarden. HET HOFF verklaart partijen, zo in conventie als in reconventie

tegens elkaar niet ontfangbaar, onverkort hetgeen de impt. in dupliek heeft overgeleverd...
21 feb. 1614.
Claas Syouckes burger in Leeuwarden voor hem en als voogd van Johannes Gaijkes en Aeff Foppe
dr. e.l. impt Contra
De erfg.van Lucia Pieters dr. geresumeerd de proceduren bij haar
moeder. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 100 g.gld met schaden etc, sedert 14 mei
1600 geleden en nog te lijden. Met nog 2 jaren intressen van nog 100 gelijke gld. verschenen en in
de kosten.
504.
Jeldert Rypkes ten Anjum, Contra
Goverd Tyepkes als man en voogd over Hilke Jacobs
dr; Douwe Nijenhuis en mr. Regnerus Bras, adv. v.d. Hove. HET HOFF cond. Douwe Nijenhuis
en Mr. Bras de impt. te garanderen kosteloos en schadeloos te ontheffen neffens de penningen,
respektievelijk bij hen ontvangen persisterende dat deselve hun betalingen mogen sterken (?) en de
eis tegen Goverd vs. niet ontfangbaar.
Douwe Abbema, deurwaarder dezen Hove, Contra
Claas Hans zn. te Kimswerd,
HET HOFF ord. de ged. de impt. 261 g.gld en 10 strs 8 penningen te betalen. En in de kosten.
Douwe Abbema als voren, nu als het recht hebbende van Sibolt Hans zn
Contra
Claas Hans zn.
HET HOFF cond. de ged. om de impt. onder de gepresenteerde
quitantie (?) te betalen 60 C. gld met de intressen van dien en in de kosten van het proces.
505.
Rienck van Dekema, req.
Contra
Jfr. Haring van Roorda, wed. Albert van Dekema, en
ususfructuaria van deselve, gereq.
HET HOFF cond. de gerequireerden tot haar eigen last
te nemen de helfte van duizend dalers, als staande echte gevallen nader ten libelle uitgedrukt, en de
req. dienaangaande van de aanspraken van Jfr. Margaretha v. Loo, wed. Aarnsma, te guarranderen
en ontheffen, voort te gehengen en te gedogen dat zo veel de req. van de 2300 c.gld met der selven
ancleve te laste mag blijven voldoen,uit de penningen die des req. broeder hebben toebehoord, en na
zijn dood van de req. zijn opgebeurd. En tot de vorderen eis niet ontvangbaar.
Mr. Johannes Frankena, Adv. v.d. Hove, voor hem en voor Anna Frankena zijn zuster, en
universeel erfg. van Mathias Frankena en Henrickien Henricks hun olders,
Contra
Mr. Martinus ten Hoore, adv, v.d. Hove, en vanwege Johannes Uulckes ten Hore, als erfgenamen
van Jantien Frankena. HET HOFF cond. de ged de proceduren in questie te resumeren,
reserverende de kosten ...
Gerrijt Dirks req.
Contra
Cornelis van Aengium gereq. HET HOFF restitueert de req.
tegens verloop van tijd... de tijd van een maand om zijn produktie te mogen doen, en ord. de zaak
in staat van wijzen te brengen, binnen 14 dagen en cond. de req. in de kosten.
506.
22 febr. 1614.
Juke Douwes als cur. over Ritske Broers, en Lijsbeth Broers req.
Contra
Ritske Broers voor hem zelven en Wibrand Eelkes als cur. over Lijsbet Broers te Aengium
HET HOFF cond. de ged. op de overgelegde rekeninge te W..atteren (?); en in reconventie niet
ontfangbaar.
Doorgehaald: Peter Gerrijts Wagener appellant
Contra Pieter Aukes, burgemr. in Leeuwarden.
.......... niet bezwaard.
507.
Doitse Ritserds als vader en voorst van zijn knn bij Jantien Claas dr; impt
Contra
Sibe Hans te Roordahuizum, ged
IN Factis binnen 2 mnd. peremptoir.
24 febr 1614.
Tyerck Ids zoon te Deersum, als man en voogd van Jouck Pieters, Aebe Pieters te Oenkerk, en
Sibbel Pieters, wed. Luitien Gosses te Ee; res. hetgeen Luitsen Gosses heeft gedaan.
Contra
Hieronymus Abbema als vader en voorst. van zijn knn. bij wln. Auck Rorsma te Ee, Gijsbert Buma
te Dokkum als man en voogd van Wijtske Wijbe dr, Taecke Wijbes te Engwierum, Lijuwe Simons

aldaar als m.e.v. van Jeldert Wibes, allen knn. en erfg. van Wibe Scheltingh(a), en Auck Rorsma. e.l
HET HOFF taxerende de ¾ part van de stedepacht oft de renten vandien bij de triumphant gemist,
mitsgaders de intressen vandien ter somma van 271 c.gld 4 strs; 8 penn. ; en dat de executie daarvan
zijn voortgang zal hebben.
508.
Dirck Jans binnen Leeuwarden applt.
Contra
Jeltse Thomas te Sneek.
HET HOFF doet te niete het vonnise van de Nederrechter en bij nieuwe sententie , gehoord de eed
van de applt, tot versterking van zijn aangegeven .... der verteringe ten processe gedaan ter somma
van 35 c.gld; 10 strs; en cond.d ie weder aan de applt. te betalen ...
Wigle Buigers en Jfr Elisabeth van Ockingha, req. Contra
Jfr. Atke van Offenhuizen, als
geauth. tutrix over haar 2 onmondige knn. bij wln. Carel van der Nitzhen in echte getogen.,
HET HOFF verklaart de gereq. met de presentatie te mogen volstaan, en ontzegt de req. zijn
vordere verzoek; onverkort zijn recht tegen dr. Martinus Boelema.
509.
Lucas Jarges impt. en triumphant, Contra
Tyepke Iges Siccama voor hem en vanwege zijn
zuster, als erfg. van Jfr Hylck van Siccama, ( doorgehaald: Jft Hylck Siccama wed. dr.Doco
Wijaarda, en dr. Hero Wijaarde, medicus binnen Harlingen, als universeel erf v.d. vs.Doco)
HET HOFF taxerende de fruchten en profijten ter somma van 80 g.gld; en ord. dat de executie ter
zelfder somme zijn voortgang mach hebben.
Mr. Johannes Frankena, adv, v.d. Hove
Contra
Martinus ten Hore, mede adv. ; Johannes
Wiltes zijn broeder; Wiltet Franken en Aarnd Pieters voor hen zelven. gedaagden.
HET HOFF ontzegt de ged. zijn verzoek, onverkort hen anderszins zijn recht in posterio ,.... zo hij
vernemen zal en om redenen....
510.
Fedde Tae zn. te Makkum, Contra
Ids Baukes als voomr. over de kinderen van wln. zijn
broeder Hille Baukes.
In Factis, binnen 6 weken.
Fedde Tae zn te Makkum
binnen 6 weken.

Contra

Helle (Hille?) Baukes te Longerhou,

Fedke Wyarda wed. Joachim Hpppers, als wett. voorst. van haar kinderen.
Oege Augustinus te Workum, ged. In Factis binne 6 weken peremptoir.

In Factis
Contra

Geertien Lykles, wed. Cornelis Lenerds Swartien, voor haar en als voorst. van haar kinderen, onder
Ren. S. C. Vell, caverende de rato; Dirck Henricx zn. Bugge, als last en proc. hebbende van Henrick
Dirks Bugge zijn vader en Cornelis Michiels zijn zwager.
Contra
Cornelis Gerckes te Stiens, gd.
IN Factis binnen 2 maand.
511.
Ulbe Ryurdts zn. Bantert en zijn huisvrouw,
Contra
Marij Pieters te Franeker,
als bestemoeder van Griet Gerrijts dr. geappelleerde;
In Factis binnen 2 weken.
Kempe Sipkes als man een voogd van Janke Oege dr; erfg. van Oege Piers.
Contra
Antonius van Aelwa, erfg.van Wibrand van Aelwa, en Jfr .Jouck Galema zijn wijlen vader en
moeder. IN Factis binnen 6 weken peremptoir.
Hylck Gerlacus wed.
ten principale in factis.

Contra

Galein Domberger, ..... te namptificeren 37 c.gld en

Matheus Jans zn Onderwater, brouwer in “de drie sterren” te Delft, impt.
Contra
Marten Hilles en Tseets Hanse dr.e..l te Balck,
In factis binnen 6 weken peremptoir.
Romke Romkes als cessie hebbende van Griet Frericx voor haar en als leg. tutrix voor haar

kinderen, bij wln.Pieter Syurdts,
Contra
Botte Luitiens als volmacht van de
ingezetenen van Westergeest, ged en gecondemneerde. Te compareren voor Jukama, die hen zal
verenigen indien hij kan, indien niet hem informeren op zekere POINCTEN: 1. Wanneer de
betalingen gedaan zijn, 2. Ende hoeveel telkens?
512.
Auck Rispens in haar Qualiteit,
Contra
de predicant te Lollum.
HET HOFF cond. de gereq. om op de interventeurs antwoord te repliceren, des dat volgens des
interventie en acte van borgtocht mede werde geinserreerd de name van dr. Henricus Guates (?)
huisvrouw, reserverende de kosten tot het uitdragen der zake.....
Thomas Willems req
Contra
Ids Sipkes gereq.
HET HOFF restitueert de ged. tegens verloop van tijd en gunt hem alsnog de tijd van 14 dagen om
op des geappelleerde instrumenten te mogen zeggen, als wederom in brederen(?) tijdt .... van den
processe en cond. de req. in de kosten.
26 febr 1614.
Orck van Doyem, als voorm. over Jalke van Doyem universeel erfg. van Orck van Doyem hun
vader. Contra
Claas Jans Geus (?) te Sneek.
IN Factis.
Dirck Alberts impt

Contra

Sicke Claas te Wier, IN Factis voor Jukama.

Doorgehaald: Dirck Alberts Contra Sipcke Claas te Wier. .....
513.
Bonne Bijma voor hem en als last en proc. hebbende ven Geert Bijma zijn broeder, req. Contra
Jacob Pieters zn , heer convoimeester in Harlingen, als voorm. over de kinderen van Mintse Pieters,
zijn wijlen broeder.
In factis voor Ulenburgh, voorgaande commissaris.
Kempo van Donia grtm. van Leeuwarderadeel, wegens Jfr. Frouck van Gosslingha zijn e.h.; en c.d.r
voor Eernst van Gosslingha, als kinderen en erfg. van Jfr. Sijts Donia hun moeder, Pieter van
Waltha en Jfr. Luts van Waltha met consent van Tyerck Herema haar man, als kinderen en erfg. van
wln. Jfr. Ida van Donia hun moeder.
Contra
Upke van Burmannia, en Teyrck Ryurdt Bants in hun resp qualiteit.
HET HOFF ontzegt de
req. hun verzoek, onverkort hun recht bij nieuwe instantie.
Jurrien Henricx Req. en triumphant; contra
Wilke Jans voor haar en voogd van Jouckien
Tyercks dr. HET HOFF taxeert de schade en intressen ter somma van 114 c.gld 7 strs; en dat de
executie haar voortgang zal hebben. En compenseert de kosten.
514.
28 feb. 1614.
Mr. Anne Cipriani notaris en postulant aan St. Jac. Parochie, als last hebbende van Otte Hanskes,
Ariaan Gijsberts als voogd van zijn kinderen bij wijlen Sijtske Hans dr, en Claas Martens als voogd
van Geertien Hans dr. zijn e.h;
Contra Cornelis Hendriks. HET HOFF cond. de gereq. te
stellen genoegzame borg voor de kooppenningen, bij hem beloofd, of bij gebreke vandien te
gehengen en te gedogen dat tot zijn last weder tot nieuwe verkopinge ( kan overgaan) volgens de
artikelen de req. aangaande, en de req. in de helft van de kosten.
Peter A(?)lberts, burger in Leeuwarden, voor hem en als voogd van Ew Jans dr; zijn e.h; en c.d.r
Contra
Lyuwe van Jukama, Rd Ordinaris, ged. in conv. en impt. in reconventie.
HET HOFF ordonneert partijen te compareren voor de commissaris die henlieden zal verenigen
indien hij kan, indien niet door metinge of royinge van het werck in quaestie, bij oculaire inspectie,
en voorts hem informeren op de ontfanck te precesse bevonden; binnen 6 weken peremptoir .
517.
Sijds Ryurdts burger in Leeuwarden,
contra
Jelmer Pieters te Pasens en c.d.r voor
Trijn Baukes zijn huisvrouw.
In Factis binnen een maand peremptoir.

Zelfde eiser, zelfde gedaagde,

In Factis; binnen een maand.

Douwe Abbema, deurwaarder van dezen Hove, en Jacob Pieters geass. met Auke Jans zijn curator.
Contra
Trijnke Cornelis dr. geass met Cornelis Bonnes (??) haar tegenwoordige man.
HET HOFF cond. de ged .te gehengen en te gedogen dat de 100 g.gld onder Willem Heerts staande
en Douwe Saskers toebehorende werd gebracht in handen van Eernst van Haringsma Rd Ord. om
onder de crediteuren van Douwe Saskers gedistribueerd te worden naar behoren. Volgende de
preferentie en om redenen compenseert de kosten.
Gaucke Gerbens en Lijsch e.l. impt
contra
Johannes Ewes en Trijn Vaas dr.e.l .
HET HOFF, gezien de citatien en houdende de overgelegde obligatie d.d. 18 mrt 1612 voor bekend,
cond. de ged. elk apart en samen voor het geheel, de impt. te betalen 50 g.gld, met de schaden
etc.... Des dat de ged. met de gehele betalinge zullen mogen volstaan, en de ged. in de kosten.
518.
Barbara Pieters dr. wed.Feddric Jans als erfg.ex test. van deselve; Contra
Hette en Taecke
zn. Breeuwsma te Sneek, ged. en gecontumaceerde. HET HOFF gezien de citatiën cond. de ged de
impt. te betalen 14 c.gld met schaden etc....
Douwe Abbema, deurwaarder
Contra
Jan Frans te Jelsum, ged.
HET HOFF ,
houdende de overgelegde obligatie voor bekend, d.d. 23 mei 1613, cond. de ged. te betalen 47 c.gld
met schaden etc....
Barthe Hotses,
Contra
Reinsch Tyamke dr; HET HOFF gezien de citatien verklaart
voorts het echt tusschen partijen voormaals gecontraheerd, bij des gedaagdes schuld gedissolveerd,
te zijn, en de impt. geoorlovet een andere vierdepart te......... ?? en cond. de ged. in de kosten.
Frans Johannes deurwaarder als last en proc. hebbende van Cornelis Willem Dirks,
contra
Barend Barends aan St Jacobs Parochie.
HET HOFF..... cond. de ged. de impt. te betalen 36
c.gld. En de ongelden in het intendit gemeldet, met schaden etc.
519.
Dr.Adriaan Cuick voor hem en als vader en leg. adm. van Cornelis Cuick zijn zoon, bij Houck
Wigara, zijn wln. huisvrouw,
Contra
Johan van Sichem als man en voogd van
Eelkien Benedictus
IN Factis.
Dr. Regnerus Annius als man en voogd van Fed Popma impt.
Contra
Syurdt Tyerks als
cur. over Goslic Heres en Marten Pieters als man een voogd van Lupck Heres, ged. in conv. en
impt. in reconventie. .. cond.de ged te namptificeren 400 g.gld voorts in factis in beide instantien.
Dr. Regnerus Annius , advocaat van dezen Hove, impt.
Contra Reenck Claaszn. In Factis.
DE 15e MAART 1614 IS GEWEEST DE EERSTE RECHTDACH NA DE VASTEN
Carste Lubberts req.
Contra Jan Claas zn
HET HOFF rejekteert de exceptie, en cond. de gedaagde peremptoir te antwoorden. ...
520.
16 maart 1614.
Sicke Berends als geauth. persoon voor Titke Gerckes, applt.
Contra
Waep Bockes gewezen curator over Trijn, Jid (IJd?) Freriks en Sijerck Gatse dr, geass. met Waep
vs. en Obbe Pieters als man en voogd van de vs.Trijn, Geapp. In factis; post Quasimodo....
Dr. Suffridus Nijenhuis adv. v. d. Hove, contra Dr. Albert Munnickhuijs adv. v.d. Hove.
Het HOFF cond. de ged. de impt. te baeten(!) en te voldoen hetgeen hem impt. toekomt van Lenerd
Cornelis van der Mey, is restende uit oorzake, verhaald in de akte van 21 april 1611.
17 mrt 1614.
Jan Jans, grootschipper als man en voogd van Itien Poppes en Simon Poppes voor hem zelven, en

Trijn Jans dr. als moeder en wett. voorst van haar onmondige kinderen bij Poppe Pieters,
geassisteerd met Alijt Pieters dr; bij consent en advies van Tet Thomas dr. haar moeder wed. van
Riemer Pieters, alle als naaste bloedverwanten van Hylck Simons dr. hun olde mueije, en als
voorm. voor Tete Thomas voor haar interesse.
Contra
Jelke Poppes en Claas Allards. IN
Factis.
520A.
( i.v.m. Een eerdere fout, ingevoegd na 520: 520A en 520B, om de rest na 521, de fout genummerde
pagina's , niet om te hoeven nummeren)
Jelle Boits te Molkwerum voor hem en als conj. pers. voor Pieter Boits dr.zijn zuster. (Pieter
Beits?)
Contra
De magistraat van Hindelopen,
In Factis.
Wouter Jans, Jurrien Henriks, en Freerck Dircks, als cur. bonorum over de goederen van wln. Thijs
Jans en Wijts Wilke dr.
Contra
Tieed Heble dr, wed. van Jan Jouws voor 1/5 part, Gerrijt Folkerts voor een derde part, Jan Ales als
m.e.v van Tieed Syurdts zijn wijff, Frans Oenes vanwege Aal Syurds dr. zijn wijff, Pieter Ryurdts
dr. vanwege Hijlck Syurds zijn wijff, elk voor 1/6 van 1/5 part erfg. van wln.Ulke Taekes. En Tieed
Heble dr. ged. HET HOFF cond. de gedaagden voor hun aandelen aan de impt. te betalen de
kosten zo voor de Nederrechter als voor den Hove gevallen, en bij Tijs Jans daarna gedaan, en om
redenen compenseert de kosten, en voort voor de Commissaris: POINCTEN: 1. Waarom in cas van
evictie de prijs der nieuwlanden ten tijde van de scheidinge is getauxeerd, en niet van de nadere
landen.? 2. Oft enige nieuwe landen zijn amoveerd ?? 3. Oft ten tijde van de scheidinge verstanden
is, dat indien enige oude landen werden ge .... eerd, in zulke gevallen na partijen van de nieuwe
landen de prijs der olde landen bij de samptlike erfgenamen zouden gedragen worden? 4. Oft
tusschen de erfgenamen niet verstanden is, dat in gevalle van evictie de prijs der geruineerde ? oude
landen gebeterd zouden worden na de weerdije ten tijde van de scheiding, 6. Wat hypothecaire
crediteuren van Tijs Jans en Wijts Wilke dr. in tijden e.l nog onbetaald zijn.
520B.
Auke Tiommes voor hem en c.d.r voor Aeltien Meinte dr.zijn e.h.
Contra
Webs de wed. van Botte Luitiens, en Balling Wijbes de jonge, als vader en wett. voorstander van
zijn kinderen bij Auck, Botte Luitiens dr; zijn overl. e.h.; intervenierende voor Bauke Feites te
Driesum, en c.d.r voor Aal Gerrijts zijn huisvrouw.
In Factis, post Pascalis.
Henric Oldendorp voor hem en als man en voogd van Maike Haie dr.zijn e.h.; Contra
Syuck van Uunya (Wijngie) als erfg. onder ben. v. inventaris van Deitze Wijngie zijn broeder, ged.
en exc.
HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden....
Jelle Claas voor hem en als man een voogd van Trijnke Menne dr.
Contra
Feye van Heemstra, voor hem en als voogd van Aelke van Sterckenburg zijn e.h.; In Factis.
Haie Epes als vader en conj. pers van Allard zijn zoon, onder verband van goederen cav. de rato,
Contra
Gerben Gerbrens. In Factis, voor Lyklema.
521.
Feije Tade dr. wed. Willem Cramer, Contra
Jan Henricx. In factis binnen 3 weken.
Tyard Feikens impt Contra
Otto Athonides. HET HOFF rejekteert de exceptie en cond.
de ged. te antwoorden ....
21 mrt 1614.
Fox Claas zn gewezene pachter van het zout te Kollum; impt
Contra
Jurrien Henricx oud burgemr. in Leeuwarden.
In Factis, post Quasimodo.
Pieter Jurriaans als man en voogd van Tied, Tyerck Romke dr; Claas Henricx als m.e.v van Lijsbeth
Romke dr; en Jan Pieters als cur. over Jitske Romke dr, mediate en immediate erfgenamen van wln.
Hit (?) Lyuwes hun moeder.
Contra
Wobbe en Bauke Seerps, als voormonden over

Marten Seerps, zijn broeders weeskinderen, bij Jets Lyuwe dr. IN Factis voor Hillema.
522.
Everd Dirks als vader en wett. voorstander van zijn kinderen bij wln. Cnier Gommerts dr. zijn
overl. huisvrouw, en erfg. van dezelve, en Henrick Tyerks als man en voogd van Aelke Gommerts
dr; en zij als mediate erfg. van Gommert Harmens hun resp. vader en olde vader.
Contra
Galeyn Domberger, procureur postulant in Oudega, als het recht hebbende van Pieter Louis zijn
broeder, gereq. en gecondemneerde. HET HOFF ordonneert dat de executie van de vs. somme zijn
voortgang zal hebben, cond. de ged. zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te doen, des dat hij
zal mogen betalen met geld of met goederen, waarop redelijke prijzen naar het zeggen van goede
luiden volgens de brief, van den 20 nov. 1596 in het proces overgelegd. En cond. de ged. in de helft
van de kosten.
Hemme Jans, req.
523. 7 mrt 1614.

Contra

Dr. Rombert Ulenburg. IN Factis

Simon Lyuwes req.
Contra
Foeke Joostes als man een voogd van Folck Henricx dr;
med. erfg. van Henric Lamberts, HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek. En in de kosten...
Barend Alberts wonend op het Bildt, als procuratie hebbende van wln. Eernst Jans en zijn
huisvrouwen crediteuren.
Contra
Claas Alberts op St. Jacobs Parochie.
HET HOFF cond. de ged. om genoegzame cautie te stellen, verklarende de req's verzoek bovendien
niet ontvangbaar.
Dezelfde eiser,
Contra
Dezelfde gedaagden aangevuld met: intervenierende voor
Adriaan Gielis, en Fedde Tyesses, dorpsrechter op het Bildt, onder hypt. van hun goederen. .....
niet ontvangbaar en om redenen comp. de kosten...
524.
Claas Alberts als voren
Contra
Barend Alberts als voren en proc. van Eernst Jans
hebbende,
HET HOFF verklaart de gemene crediteuren, na genoegzame cautie niet
ontfangbaar en om redenen compenseert de kosten.
23 maart 1614.
Gerrijt Dirks tot Wijns voor hem en als man en voogd van Rints zijn huisvrouw, Contra
De heren Gedeputeerde Staten van Vrieslandt.
HET HOFF cond. de ged. om de impt. te
bevrijden, costeloos en schadeloos te garanderen van de insp........ van Dr. Sixtus Peima, en Cornelis
van Aengium, voorbehouden de gedaagden de helft van het recht, (de) estimatie ? van de halve
zate, van de vs. Aengium, hen competerende, met de achterstallen van dien.
24 maart 1614.
Dr. Gerrijt Loo
Contra
Lyeuwck Lyeuwes de wed. van Sipcke Bakker, gereq.
HET HOFF releverende de req. tegens verloop van tijd, gunt hem nog de tijd van 8 dagen zijn
produktie van getuigen te mogen doen, en ordonneert partijen binnen 8 dagen daarna de procedure
in staat van wijzen te brengen.
525.
Willem Stevens voor hem en als voorstander van zijn kinderen bij Jannemoer Harents dr. Contra
Wijbe Henrixs. IN Factis.
Jan Cornelis, Folkerd Eelkes, en Benedictus Seerps als volmachten van Wijnaam, (Wijnaldum)
resumerende de proceduren bij Johannes Overnicum (Overney!) gewezen predikant aldaar en Tyard
Jans, gewezene secretaris van Barradeel en Pieter Ryurdts, gaman, als volmachten van het vs. dorp
geinstitueerd.
Contra
Douwe en Rintse Rintses zonen, als erfg. van Rintse Douwes
hun vader, Winck (Wimck?) Douwe dr. en Jets Douwe dr. wed. van Jan Jans burgeresse te
Franeker.
IN Factis.
Thomas Piers te Idaard, als voogd over Jelke, Rienks Andringha zijn huisvrouw, en c.d.r onder

verband van goederen, en mede caverende voor de erfg. van Rienck Tyaerds Andringha, haar vader,
impt. van brieven
Contra
Claas Claas te Berlicum, als man en voogd van Rixt Doeke dr,
en voor de 5 jonge zusters en broeders van zijn huisvrouw, en c.d.r.; opposanten. HET HOFF cond.
de opposanten de oppositiën tegens de verkopinge te aanzien van de helft van de penningen in de
sententie van 26 mei 1612 begrepen, kosteloos af te doen, verklarende de eisers voor het overige
miet ontfangbaar. En cond. hen in de kosten.
Sytske Dyurre dr. wed. Seerp Robijns te Harlingen, voor haar kinderen. Contra
Ryurdt Jetses Adama. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 119 c.gld 18 strs, onder
deductie van 23 gld. 9 strs, des dat de impt. bij de ontvangst genoegzame cautie zal stellen.
25 maart 1614.
Hans Johannes zoon, deurwaarder v.d. Hove, als last en proc. hebbende van Cornelis Willems,
Dirck Cornelis, Henrick Theo.... en Folkerd Henricx Thoon ?? impt;
Contra
Mr .Pieter Luitiens aan St. Anna Par. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen
54 c.gld; met een stuiver van iedere brief als opgeld, met de schaden en intressen....
Sybrand Sytses, wonend in Haskerhorne, Contra
Jelle Bremen, secr. van Haskerland. En
Joucke Hommes bij Akmarijp.
HET HOFF cond. Jouke Hommes een der gedaagden om de
impt. onder zijn presentatie gedaan te restitueren de kooppenningen voor zoveel die tot betaling van
zijn schulden bekeerd zijn, te laten volgen en relaxeren de 8e part van het land en de huizinge en de
uit.... in qlt. met de fruchten etc....
527.
Siju Augustinus dr. wed. hopman Harmen Janszn; Contra
Aarend Wabbels.
HET HOFF verklaart de ged. ongehouden te zijn op de eis van de impt. te antwoorden, aangaande
de onwettigheid van zijn schuld liten te contesteren, en rejekteert de exceptie, in reguard van de
preferentie, cond. de ged. peremptoir te antwoorden, reserverende de kosten.
Otto Allards,

Contra

Tyalke Sickingha, in factis binnen 2 weken.

Aarend Frans Wabbels en Taets Auke dr.e.l.; triumphant en impt. van brieven Contra
Syu Augustinus, dr. voor haar en onder Ren. S. C. Vell. En intervenierende voor kapitein
Balsdorfer, Auke Broers en Henrick Kuskens (?); en alsmede verzocht hebbende het beneficie van
inventaris nopens de ... haed.... en goederen van Jan Harmens haar zoon, opposanten en gedaagden
In factis binnen 2 maand.
Rentse Annes op het Vliet buiten Leeuwarden;
Contra
Jouke Jochums, grtm. van
Smallingerland. In Factis binnen 6 weken.
528.
Quirijn Simons Hoffland, brouwer binnen Harlingen.
Contra
Dyurd Roleffs als man en
voogd van Pieter Harmens dr; en c.d.r ..... te namptificeren 391 c.gld 12 str.
Doorgehaald: de aanloop tot volgende zaak op 529; daar ook met doorhalingen.
529.
Haitse Roukes en Folkerd Folkerds als volmachten van de ingezetenen van Akkrum;
Contra
Johan Reins te Akkum, een kind van Gaats Hiddes, in die qual. mede erfg. van Hidde Jans, Molle
Gabbe Gabes, te Akkrum als voogd van Ida Carste dr. bij Meile Hidde dr. nagelaten, ook erfg. van
Hidde Jans, item, Sibrand Joukes te Sneek, als voogd van Ida Foppes dr; en het recht hebbende van
Hessel Foppes, zijn wijffs broeder, en cur. over Trijn Foppe dr. huisvrouw van Ebe Jans ter Horne,
en geass. met Minno Agricola, not. publ. en curator over Jan Foppes, te Akkrum, en over Syu
Foppe dr. huisvrouw van Wijbe Hables, mede te Akkrum., en gelijk de descendenten van Foppe de
zoon van Hidde Jaens, item Wibrand Baukes te Wommels en Jan Bauckes te Staveren, de kinderen
van Bauke Hidde Jaens, en nog Hidde Jaens te Akkrum, allen descendenten van wln. Hidde Jaens te
Akkrum ged. in conv. en eisers in reconventie. HET HOFF
verklaart partijen wederzijds niet
ontvangbaar ..
530.

28 maart 1614.
Dr. Suffridus Nijenhuis adv. v.d. Hove, als volmachten van de erfg. en executeurs van het testament
van Francina de Flocq; wed. van Willem Walcourt, in leven gewoond hebbende te Frankfort, in die
qual. mede erfg. van de vs. Francina,
Contra
Jfr. Lijsck van Heringha,
huisvrouw van Eernst van Isselmuden, en mede erfg. van Eelke van Heringha, haar broeder, en de
voornoemde Foppens ( in marge als advocaat) als cur. lit over de ontscheiding over Jfr. Anna van
Isselmuden, als mede erfg. van Eppo van Heringha, haar oom, van de goederen hier te lande, en in
die qual. mede erfg. van Eelcke van Heringha, gecond. en opposant. HET HOFF cond. hem de
oppositien kosteloos en schadeloos af te doen.
Jfr. Aede (Aedu?) van Burmania, universeel erfg. van Claes van Burmania, haar vader. geassisteerd
met mr. .Jan Schummel van Bernichaus, haar man, resumerende de proceduren bij Douwe
Nijenhuis, als cur. lit over de knn. van Claes Burmania gesustineerd.
Contra
Johannes
Gaukes, gedaagde, Dr. Pieter en Simon Runia gebrs. voor hen zelven en Paulus Gemmenich als
voogd van Eets Lens zijn huisvrouw en Mathijs van Schoten immediate [ 531 ] en mediate erfg.
van Johan Simons hun vader, resp. oldevader, Eelke Heimans als man en voogd van Barbara
Roelingh, (?) en in die qual. mediate erfg. van mr. Pieter Simons in leven Adv. v.d. Hove , zijn
huisvrouwen bestevader, en caverende voor de andere erfg. van de vs. Mr Pieter Simons. ... niet
ontfangbaar.....
29 mrt 1614.
Focke Meusel te Groningen, voor hem en als cur. over Bernd Gauwes, en voor de helft het recht
hebbende van Jantien Meusel, en Mr .Claas Cornelis, secr. van de Rekenkamer, voor hem en voor
de helft het recht hebbende van Jantien Meusel vs; en mede als vader van zijn kind bij Anneke
Meckens getogen, en als procuratie hebbende van Grietke Meckens, te Utrecht, en in die qual. erfg.
van Harmen Meusel.
Contra
Pibe Douwes en Wobbe Luitiens nom /ux. En Pibe
Douwes mede vanwege Beij zijn huisvrouwen zuster, en zij tesamen onder hypt .van goederen voor
Joriaen Itsma, en Adie Jelmers beide te Kollum, en Gabbe Jans old burgemeester te Dokkum.
IN Factis.
532.
Feye Jans te Oldelamer aplt.
Contra
Jan Upkes alias Nutters (?) in factis , in 2 mnd.
30 maart 1640.
Pieter Piers, wonende te Jorwerd, als cessie en het recht hebbende van Pier Pieters zijn zoon.
Contra
Jantien Gerrits dr. huisv.r van Pier Pieters, te Finckum, en Leyuck Lyeuwe dr. wed.
van Sipke Tyaards, voor haar en haar knn. bij Sipke vs. HET HOFF cond. Lyeuck een der ged.
om de impt. onder genoegzame cautie voor het onderhoud van het contract, van de 20e mrt 1614 , te
voldoen 300 g.gld; de 1e mei 1613 verschenen; en nog 30 gelijke gld. op 1 mei 1614, en 300 op 1
mei 1615 te verschijnen, met de schaden etc....
533.
31 maart 1614.
Minne Hillebrants wonende te Jaermuijen in Engeland (Yarmouth)
Contra
Gale Pieters te Bolsward, .... voor de commisaris; POINCTEN: 1 Oft Dirck Pauwels des impt
halfbroeder geen kinderen heeft nagelaten? 2. Oft des zelven verlaten huisvrouw nog leeft? 3. En
wat kennisse deselve heeft van zijn dood? 3. Item te recouvreren de brief die Willem Aarends oft
zijn weduwe hebben gepasseerd gehad, van de 96 g.gld in de proc. gemeldet, met de quitantie van
betalinge? 5. Oft des gedaagde, Gale Pieters bestemoeder de helft van de 96 g.gld heeft ontvangen,
met de intrest? 6. Ende oft daar niemand meer bij is geweest dan Pieter Harings. 7. En of de ged.
alleen erfg .is van de vs. bestemoeder? 8. Zo niet, voor hoe menigte parten.
Ritske Sappema wonende te Oldwolde, geass. met Bennerd Sappema zijn vader. Contra
Sipke Jaarsma te Holwerd, Sijds van Roorda en Sibrand van Hettingha, te Kollum. HET HOFF
cond. Syds v. Roorda, om hem als curator over de impt. te laten ontheffen, en de administratie van
deselve goederen aan te nemen(?) en voorts niet ontfangbaar.
534.
Syuck van Uunnia als erfg .van Deytze van Wijnnia, resumerend de proc. Contra

Tyebbe Jelgers. (.....)

P.M. (Wijngie)

Syuck van Uunnia als erfg.onder ben. v. inv. van Deytzen van Uunnia zijn broeder Contra
Lyeuwe Feyes en Anna Dirks dr.als
beide geen uitspraak.
535.
Rinck Jans dr.en Joucke Pieters als man en voogd van Beits Jans dr; en de vs. Rinck als mede erfg.
van Jan Syurdts, en Rensch Idse dr. haar olders, impt
contra
Jan Jans wonende op het
Nieuwland, HET HOFF verklaart partijen erfg. van wln. hun vader, en voor 2/3 parten van hun
moeder; en cond. de ged. de 500 c.gld, met zijn toebehoren..... ende 100 g.gld bij Joucke Pieters ...
700 g.gld van de afkoop.... en 50 g.gld, 4 koeien, 2 aaren (?)en 2 bedden, bij hen ontvangen de
helft te laten volgen, en de andere goederen met de impt. te delen, ... voorts niet ontvangbaar:
POINCTEN: 1. Of het enige land van de vader of de moeder..... 2. Oft ged. met partijen moeder
nieuwe huringe heeft gedaan,
1 april 1614.
Eene Anders burger in Leeuwarden, Contra Marij Clase dr. te Tyemmarum HET HOFF ord.
partijen te compareren voor de Commissaris die hen zal verenigen, indien niet op zekere
POINCTEN informeren. 1. Oft alhier de getuigen bij elkaar zijnde van Jarich Andries hebben
gehoord dat bij Marie Claas dr. besproken was en gemaakt het legaat, huizinge, t' me.... en oft
huissteden en de 100 g.gld. 2. Oft hij destijds ook iemand noemde en verklaarde als erfgenaam te
inserreren (??) 3. Waarom daar destijds geen geschrift is gemaakt. 4. Hoe lange de akten van
attestatie bij Nicolaas Bants mede tot de vs. Jarich is..... ? 5. Door wat oorzaken Jantien Dirks dr.
van Jarich Harmens is vertrocken? 6. Oft Jantien een andere echte man heeft getrouwet, bij het
leven van Jarich? 7. Oft zulks is geschied, voor dat Jarich hem aan Marij Claas hadde verbonden, in
echte oft daarna. 7. Oft Jantien ook bij de tweede man kinderen heeft gehad? 9. Oft Jantien noch in
het leven is en waar zij woont?
536.
Lyuwe Fockes voor hem en vanwege zijn huisvrouw triumphant;
Contra
Lyuewe Boyes voor hem en zijn huisvrouw, gecondemneerd, en Hoite Reiners eerste koper en
Froetsman. HET HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder, interponeert daarop
decreet, dat de koop van de huizinge hovinge etc .nog eenmaal over de kerk en het gerecht zullen
worden geproclameerd en cond. de koper zijn handen te ijdelen van de penningen indien hij aan de
koop mocht geraken, en zijn oppositiën kosteloos en schadeloos af te doen.
Ulbe van Ailwa vanwege zijn knn. bij Jfr. Reentien van Osingha, en mr. Eijsso van Lyklema voor
Jfr. Jel van Osingha, zijn e.h
Contra
Jfr. Imck van Dekema geass. met Haie van
Scheltinga, haar man ( Copie) [ 537] HET HOFF liquideert de betalingen van de coopschat van
Hermana state, met de aankleven vandien, alsmede van Anna van Dekema schuld, ( uitgezonderd
hetgeen wes aan Foppe Harckes en vanwege Ropta zijl mach zijn betaald, de somma van 11.386
g.gld en 7 str. Ord dat partijen van te voren zuiver tot de helfte van de voornoemde somma haar
voortgang zal hebben, onder deductie van de helfte van de navolgende posten, als van 300 g.g.....
van 50 g.gld;.... van 800 g.gld; .. van 190 g.gld; .... van 700 g.gld in de elfte post, van 413 g,gld;
.... van 600 g.gld; .... en van 825 g.gld ende noch 500 g.gld in het libell genoemd als in de schriften.
.... Dieuwer Finghe (Fijngie?) De penningen bij de gedaagde aan de gedoemde overgelegd, ende
onder C.... de kosten des antwoords gevallen, ende angaande de ... posten van gedachte aan,
.. alsmede de schuld van Foppe Harckes wes vanwege Ropta zijl betaald is. Ordonneert partijen te
compareren voor de Commissaris die hen zal verenigen.... etc..... POINCTEN: 1. Wat
gelegentheid de 200 g.gld betaald ende in wijlen Osingha rekenboek gementioneerd en wanneer die
betaald zijn, selve bij de gedoemde niet v.... van Anna Dekema schuld gekocht zijn, 2. Voor
wat aandeel de 150 g.gld vanwege Roptazijl betaald Jfr. Anna van Dekema, ende voor wat aandeel
wijlen Osingha en de gedoemde ge....
of aangegaan zijn, en waaromme de Indijk in de vs.l
anden bij de gedoemde mentie gemaakt is. 3. Hoe groot de ........ en de summa van Jfr. Evrarda
van Dekema goederen waard zijn en hoeveel een iegelijk erfgenaam daarvan jaarlijks heeft mogen
bieden?? En oft Jfr. Imck van Dekema van de jaren 98 en 99 voor haar aan......
878 g.gld heeft

moeten ver.....
4 . Te recouvreren het sch... van 500 g.gld; van Pieter ..........
opgenomen, volgens de 16e post van de aanwijzing. 5. Of de schuld van Offke Pauwels als een der
schuld (vlek) ook bepaald is ende waarom...
; de quitantie te recouvreren, 6. Oft de huren en
renten van Hommema zate en van Jfr. Dekema landen na de aankoop van de vs. state en landen
onder staande echte
....
van Osingha niet mede voor de helfte hebben toegekomen? .. het
coopcedul van wln. Osingha en gedoemde opgerecht en die te recouvreren. 7 . Zal voorts de
gedoemde de principale brieven bescheid, ( daar van koop te p..... ) in cause zijn overgelegd den
triumphant vertonen om daarop als meer ... op ... de
posten van de inter....
minder bij deselve
...
te worden se... bevonden zullen alsulke de gedoemde defensien in
contrarie.......... ( heel dicht en onduidelijk geschreven)
537.
Ulbe van Ailwa vanwege zijn knn. bij Jfr. Reentien van Oosingha, en Mr .Eijsso van Lyklema voor
Jfr. Jel van Osingha, zijn e.h
Contra
Jfr. Imck van Dekema geass. met Haie van
Scheltinga, haar man HET HOFF liquideert de ..... van de g... ter versterven van [ 538]
Sibrant van Osingha, [ 538] bevonden de rest van 22 g.gld de huren van derdehalve pm. tot
Wtmaarsen (?), en 45 g.gld de intressen van 200 g.gld bij Jel van Osingha en haar broeders
verschoten, tot 136 g.gld; en het andere geld van Wtmaarsen (Witmarsum) staande echte vervallen,
tot 17 g.gld 19 strs; en ord. dat de helft van de vs. sommen haar voortgang zal hebben, alsmede de
helft van de navolgende percelen, als 2 zilveren bierbekers, een half dozijn zilveren lepels, 4 ½
dozijn fijne servetten, ongedeeld gebleven, boven de speciën in het getuignisse van Tiammings en
Jfr. Anna van Espelbach, uitgedrukt voor Jfr. Everard(a) van Dekema, gerezen, vooruit beholden
heeft, als mede de helft van vleischvaten, en verklaart de gedoemde met de 29e punt van zijn
presentatie te mogen volstaan; cond. voorts de inschulden de req. te laten volgen ongekort deselve,
in exsequitione (?) hun recht nopens de vergrotinge van Aeff Meinerds post, en verklaart de
triumphant voorts niet ontfangbaar.
Tite van Peima te Lyussens, impt. in conv. en ged. in reconventie.
Contra
Schelte van Aebingha te Hallum, als voogd van Jfr. Gerlant van Liauckema, zijn e.h ; en Schelte als
last hebbende van Sicke van Liauckema domheer te Osnabrück, en Paderborn, en Jfr. Luts van
Liauckema te Franeker, zijn huisvrouwen resp. broeder en zuster, en Adam van Paffenrode, als v.v.
Jfr. Imck van Liauckema, zijn e.h.; allen erfg. van Catharina v. Liaukema hun overleden zuster.
HET HOFF verklaart de impt. tot zijn eis aangaande de relaxatie der landen niet ontvangbaar, en
wederomme te compareren voor G. Hillema, die hen alsnoch zal verhoren, etc; en daarvan rapport
te doen. EN IN RECONVENTIE recht doende, cond. de ged. om de impt. van 8000 g.gld in enkele
artikelen genoemd, te doen behoorlijke rekeninge, bewijs en reliquia. En te leveren het principaal
testament, van de vs. Catharina, mits latende de gedaagde authentieke copia, zo wanneer het nodig
mocht zijn, daar te boven de impt. over te leveren alle instrumenten, brieven artikelen etc; der
nagelaten erffenisse, Jfr. Catharina, concernerende en in haar sterfhuis of elders bevonden, en onder
de gedaagde berustende, verklarende de ged met de presentatie in zijn 38e artikel te mogen
volstaan, en aangaande de eis Quarto fulcredius te mogen volstaan, en de impt. verder niet
ontvangbaar.
Maike Frans dr. Mol voor haar en als voorst. van haar kinderen bij Harmannum Ras, medicus
Doctore binnen Leeuwarden.
Contra
de voornoemde Hermannum.
HET HOFF cond. de ged. de impt. tot alimentatie van het kind ten processe gemeldt, te betalen de
somma van 50 c.gld;de 9e mrt 1610 verschenen, en in alle volgende jaren op de 9e maart gelijke
somma, en deze zolange te betalen zal de alimentatien, zonder haar tot den echten staat te begeren,
ende nog de ged. daarenboven het vs. kind met kleding, linnen, wollen te verzien, voorts ook te
gehengen en te gedogen dat de impt .het kind bij haar hebben en houden zal ter tijd zij ..... te
hijlcken, alles met de schaden en intressen, .... ende voorbeholden haar impt. en haar kind haar recht
te gelegener tijde neffens de successie en vordere poincten in de eis gesteld, zo ende bevonden zal
worden en de gedaagde zijn defensien ter contrarie en cond. de ged. in de helft van de kosten....
540.

Jonach (?) Sickes Atsma, en Bauck Gosse dr.e.l te Jorwert.
Contra
Henric Jans burger binnen Franeker, als cur. over de geabandonneerde goederen van Pieter
Kingema en Aeltien Here dr. HET HOFF ordonneeert de ged. om uit gereedste penningen
gepretendeerd van Kinghema gronden de impt. mede te doen hebben sluiten, volgens de intressen
verschenen, van 525 g.gld; als alles onder cautie de restituendo, indien zulks namaals bevonden zal
worden.
Uulke Gerbrens te Gerkesklooster, als het recht hebbende van Claas Seerps, Jorrijt Tyerks binnen
Leeuwarden, Pieter en Lyuppe Eeskes, als erfg. van wln.Tyard op de Dijck, en zij tesamen voor
Wibrand Wibrands te Driesum. Impt. in conventie en reducente. Contra
Jfr. Auck van Feitema, wed. van Sijds Tyaarda op Rinsumageest, ( Rensmageest) als erfg. van Jfr.
Saepck van Cammingha, haar moeder geres de proc. bij wln.haar man. HET HOFF verklaart de
impt. in conventie van de getauxeerde vruchten nog zuiver te competeren 445 g.gld 7 strs; en cond.
dat de acte van tauxatie, haar voortgang zal hebben, en haar oppositie te staken.
541.
Tyalling Hans zn. te Makkum voor hem en als vader en wett. voorst. van zijn kinderen bij zijn
huisvrouw, Aeltie Gerbrands in echte getogen.
Contra
Fedde Tae's te Makkum,
IN Factis ; voor Eissingha.
4 april 1614.
Ate Jarichs te Wommels,
Contra
Sibrant Anskes aldaar; ... niet bezwaard bij het vonnis
van de Nederrechter;.
Fannerd (?) Isbrands aplt

Contra

De fiscaal der stede Leeuwarden. .. niet bezwaard.....

Agge Johannes voor hem en Jelke zijn huisvrouw,
Contra
Hidde Eelkes, op het
Nieuwland bij Bolsward en mr. Poppe Jellis. Ged.
HET HOFF cond. Hidde Eelkes het huis in quaestie, aan de impt. te restitueren, met de fruchten
etc..; salff het recht van melioratien, gedaan aan de huizinge, zo die geweest is ten tijde van de
verkopinge, te subplieren (!) en te betalen, en voorts niet ontvangbaar. En comp de kosten.
542.
Rinck Folperts te Tirns, voor hem en voor Trijn zijn e.h.; Contra
Hylck Oene dr. wed. Sibe
Pieters, voor hem en als conj. pers. voor zijn broeders kind en onder hypt. van goederen c.d.r.
...... niet ontfangbaar....
Drs. Syds en Aesge Popma voor hun zelven en vanwege Tiete Popma hun broeder, gesustineerd de
proceduren bij wln. Jfr. Imck Popma, hun moeder,
Contra Tyerck Tyallings.
Het Hoff taxerende de de schaden en intressen, ter summa van 294 g.gld; en ord. dat de executie
zijn voortgang zal hebben.
543.
Haio van Roussel, Rd. Ord. als voogd van Jouck v. Burmania zijn huisvrouw, impt
Contra
Syurdt Hottes te Ferwerd, voor hem en Anneke Sibrens zijn e.h. HET HOFF ord. partijen te
compareren voor de commisaris van den Hove...... geen poincten.
Syurdt Hottes te Ferwerd, voor hem en Anneke Sibrands zijn huisvrouw, Contra Haio van Roussel
en Jouck Burmania zijn e.h; Als vorige .... geen Poincten.
Monte Rinckes als volmacht van de ingezetenen van Warns, en mede van Scharl; Contra
Johannes Sytses als last en proc. hebbende van de ingezetenen van Scharl. In Factis v. Hillema.
544.
5 april 1614.
Tyepcke Iges Sickema binnen Leeuwarden, vanwege Bauck Sickema wed. Freric Foppes zijn
zuster, en als conj. persona voor Helena van Sickema, wed. mr Doco Wijaarda, in leven Rd. Ord..
Contra
Ansck Wijaarda te Kollum, en Mr. Hero Jacobs als erfg. van wln. Lutske Wijaarda.
........ niet ontfangbaar.....

Doorgehaald: Berend Henricx te Groningen, voor hem en zijn knn. bij Martien Egberts, contra
Mense Folkerds als erfg. van Folkerd Pieters, zijn vader, ...
545.
Pieter Piers, Simon Johannes, geauthoriseerde voorm. over wln. Atke Piers nagelaten weeskinderen;
als erfg. onder ben .v. inv. van Molle Johannes, der weeskinderen vader.
Contra
Minnold Jousma, nu wonende omtrent Dokkum, en Houck Douwe dr. nagelaten wed. van Molle
Johannes nu te Harlingen, als mede crediteuren van de vs. Molle. HET HOFF cond. de ged. te
gehengen en te gedogen dat de impt. voor hun moeders goed genoten de helft van 2960 g.gld; met
de koopbrief en de resp. reversaal van de 1e juni 1596, uitgedrukt, gelijk mede de aestimatie der
koeijen, peerden, molen ?; en huismanne gereedschap, in voegen die op de state te Gernaard bij het
overlijden van haar moeder zijn geweest, met schaden etc....; en daarentegen dragende de helft van
240 g.gld van 89 g.gld en van 710 g.gld; mitsgaders de andere schulden, meer staande de echte van
de artikelen bij de impt. opgelegd en naderhand zullen worden betaald, ....
Gerloff en Pieter Renicx zonen, Rints Rintse dr. Frans Rennerds en Rints Renners dr; als erfg. van
wln. Marij Gerloffs dr. req.
Contra
Doed Gabbe dr.
......... niet ontvangbaar,
546.
Botte Haikes en Gerbren Dyurres,voor hen zelven en als last hebbende van de andere crediteuren
van Dirck Eilerds en Imck Piers dr.e.l.;
Contra
Dirck Jans als voorst van zijn knn. bij
Jets Joachims. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen de somma van 95 g.gld; als rest
van meerdere somme, met de schaden etc. onder deductie van 40 gelijke guldens, als in libelle
reconventionis uitgedrukt. En verklaart partijen en beide gevallen in conventie en reconventie niet
ontfangbaar.
Pieter Jacobs tot Sneek voor hem en als voogd van Pieter Pieters zijn e.h
Contra
Jan Jans en Dud (Doed) Pieters dr. te Sneek. Niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
547.
Joannes Renners (Reimers?)als voogd van Aelke Dirks zijn e.h Contra Jacob Pieters bij
Dokkum.
HET HOFF cond. dat de executie van de sententie van het stuk overgelegd
d.d. 18 mei1602 haar voortgang zal hebben...
Aaff Agge dr. wed. Johannes Jans te Raard, voor haar onjarige 4 knn;
Contra
Johannes Martens, mede adsessor van Rauwerderhem, gebruikende middelen van reductie.
HET HOFF doende te niete de akte met A ten libelle overgelegd, cond. de ged. te leveren perfect
inventaris; en staat van goederen bij Rigt (!) Tyebbe dr. zijn huisvrouw nagelaten, en met eede
gesterkt, en haar reducente vanwege haar kinderen daar uit de vierdeparten te laten volgen met de
vruchten, emolumenten, etc, en de schaden en intressen, sedert het overlijden van de vs. Rixt (!) ; en
daarenboven niet ontfangbaar.
548.
Gehele pagina doorgehaald, geen uitspraak:
Beernd Henricks burger in Groningen voor hem en als voorst van zijn 2 knn bij Martien Egberts.
Contra
Menso Folkerds als erfg. van Folkerd Pieters, zijn vader, en als volm. van zijn
moeder Cornelis Harmens en Sicke timmerman, te Burum, als voogden van hun huisvrouwen,
Metske Minnes op Kollumeruiterdijken, voormomber over Tiaard Takes jongste kinderen, Rentse
Tyard Takes aldaar, Taeke Tyards te Leeuwarden, de wed. van Jan Claesz nu e.h. van Taecke
Wijbes, wonende op het Oog in Burumerland, de erfg. en kinderen van Jan Claas en Claas Jans
wonende op de Ruigewaard, en Jan Jans wonende bij de vs. wed.
549.
7 april 1614.
De Magistraat der stede Dokkum, Contra
Douwe Wopkes te Metselwier, HET HOFF
ordonneert partijen te compareren voor de commissaris ..... geen poincten.

Taecke Taeckes, burger in Harlingen, als cessie hebbende van Jan Allards en Lijsbet Jans dr. e.l.;
Contra
Cornelis Allards aldaar als m.e.v van Dieuwe Willems dr;
HET HOFF cond. de ged. volgens zijn specificatie te antwoorden en in het dupliek gedaan bij de
impt. onder genoegzame cautie te betalen 100 c.gld; onverkort de impt. neffens meerdere
competentien zijn recht ..... cond. niettemin de impt. in de kosten.
De 7e april (2x)
Meile Ebes (Eiles?) als voogd van Hinck Quirijns dr. zijn huisvrouw en Hemme Andries voor hem
en voor Timen Jans als voogd over Trijnke Andries dr, als erfg. van Feick Feicke dr. hun moeder.
Contra
Dr. Otto Athonides. In Factis.
550.
Meile Jensma te Witmarsum,
Contra
Heijn Heijns te Pingjum, .... voor de
commissaris.... POINCTEN: 1. Oft, en wat redenen tijdens de disputen ten tijde van het Wedspil
zijn gevallen op de bedieninge van Jan Lyeuwes des dijkgraaffs schip. 2. Wat maniere van executie
wordt gehouden nopens de breucken van den binnendijk? 3. Oft de dijkgraaff iemand de arten ??
mogen gebruiken buiten de authorisatie van de Grietman? 4. Indien ja, oft de dijkgraaf bij monde of
geschrifte gewoonlijk is de last ..... en hem Aarend Jans ..... heeft ontvangen. 5. Of ten tijde van de
weddinge Jan Lyuwes aanpart uitschuld is geweest, op wat manier ?? 6. Wat ampt of dienst de vs.
Aarend aan den dijken is hebbende.
Tyerck Dominicus burger binnen Leeuwarden, voor hem en als vader en wett. voorst van zijn kind
bij Tietske Hessels, zijn overleden huisvrouw,
Contra
Gerrijt Lyuwes nom/ux;
en Lambert Hessels beide wonende te Minnertsga, HET HOFF cond. de gereq. om de req. mits[
551] stellende genoegzame borge, .... de provisorische scheidinge van huis en landen ten processe
gemeld. ....
Lyuwe Jelles te Sneek, als man en voogd van Swob Jochums, op het Nieuwland bij Bolsward, en
Sibe Hans te Hallum, als vader en wett. voorst. van zijn knn. bij Syouck Jochums dr. als erfg. van
deselve. HET HOFF ord. de ged. hun oppositien costeloos en schadeloos af te doen en cond. hen
in de kosten.
8 april 1614.
Saeckien Paulus dr.applt
contra
Juke Taedes, biersteker te Harlingen, gapp.
.... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter....
552.
9 april 1614.
Johan Hans zn. van Santen, als man en voogd van Femme Sneecx en gelastigde voor Cornelis Hans,
uit naam van Gaitsche ? Sneecx zijn huisvrouw, en Jan Kijff te Cleeff, als man en voogd van Alien
Ho(e)rsens (??) en de andere, derselven zusters en broeder alsnoch minores zijnde en zoveel node
onder verband van goederen caverende
Contra
Mergarethe Sanders huisvrouw van Jan
Mom, met dezelfde geassisteerd. HET HOFF houdende de proceduren aan des gedaagdes zijde
voor geconcludeert, en wijst partijen in Factis voor voorgaande Commisaris.
553. 9 april 1614.
Bocke Pieters en Rinse Molles als voormomber over Tsiets en Auke Hidde dr; in die qualiteIt
cessie hebbende van Wabbe Wisses, Sybe Wybrands, Syurd Sprong, Rints Renicx dr. wed. van
Jacob Allards, Jacob Jacobs te Dokkum, allen geprefereerde crediteuren van Gabbe Gerleffs en
Jetske Gerrijts dr; e.l. en Bets Jans dr. wed. van Aebe Wierds, mede te Dokkum, Rudolphus
Artopeaus dienaar des Goddelijken Woords in Franeker, en Allard Harmens in Leeuwarden, met
de andere geprefereerde crediteuren, van Thomas Pieters en Maike, Sytse Boelis dr. en Willemke
Jobs dr.e.l.
Contra
Jeldert Rompts, te Burum, IN FACTIS voor Lyklema.
Albart Lamberts, voor hem en als man en voogd van Lijsbeth Henrick dr.; Rudolphus Artopaeus
D.V.M. te Franeker, en verder volgens vorige zaak,
Contra
Jelts Bauke dr, wed. Pieter Hermans Clevring(a) als moeder en leg. tutrix over haar kinderen, en
onder hypt. harer goederen en onder Ren. S.C. Velleiani. IN Factis voor Lyklema.
554.

Wibrand Michiels, adelbors(t) onder Liaukema, Julius van Eijsingha als volle oom van vaders zijde,
Michiel Takes en Ebel Taekes dr; de 2 jongste weeskinderen van Taeke Michiels ;
Contra
Aarend Andries en Rommert Sickes. Ged. (geen dictum)
Rombertus Thomas burgemeester en rentmeester te Bolsward, impt.
Contra
dr. Regnerus Annius adv .v.d .Hove; ..... te namptificeren .... 100 car gld ( = 100 lb)
Idem

contra Eodem. .... te namptificeren 34 c.gld.

De erfg. van Claes Stevens als Derck en Willem Claas zn. voor hen zelven en c.d.r onder verband
van goederen.
Contra
Johan Bontemans, HET HOFF ord. partijen te compareren
voor Lyklema, .... POINCTEN: [ 555 ] 1. Hoeveel Claas Stevens der req. vader voor het
reversaal in questie heeft gegeven? 2. Hoe veel daar op betaald is? 3. Van wie en wat personen? en
de bescheiden of acquiten (?) daarvan te recouvreren. 4. Oft anders ook daarop iets is betaald. ? 5.
Oft partijen niet willen achtervolgen de baer die bij Jacob Jans Vinck, Harent Henricx Walingh en
Jan Jans U...es is uitgesproken ? 6. Indien ja, bij wien van partijen en door wat redenen deselve
niet werd nagegaan? 7. Wat kosten ter causa van desen bij Douwe Abbema deurwaarder zijn
gedaan. En bij wien betaald?
Otte Ottes te Birdaard voor hem en de rato caverende voor zijn mede erfg. en als conj. pers. van
wln. Otte Ottes de olde zijn vader. req in conventie en gereq. in reconventie.
Contra
Trijn Claas dr. wed. van wln. Otte Ottes de oude.
In Factis.
Albert Martens, wijnkoper te Amsterdam., impt. contra
Jan Faber apotheker te
Leeuwarden; als voogd van Doedke Wopke dr; en c.d.r onder verband van goederen.
....... te namptificeren 1640 c.gl (lb) en ten principale in factis.
556.
Wate Harkema Triumphant;
contra
Wigle Roukema , Thomas Meindts, Gerrijt
Brands, Botte Ryurdts, en Ebe Broersma gedoemden, .......... voor Hania die hen zal verenigen....
geen poincten.
Everd Jans te Birdaard, als man en geauthoriseerde curator over Dirckien Dircks dr. en als
principaal erfg. van Jantien Dirks haar zuster en mediate en immediate erfg. van Dirk Jans hun
vader.
Contra
Simon Pieters als man een voogd over Neelthien Pieters, buiten
Leeuwarden. IN Factis voor Harinxma.
Mr. Wibrand Feikens impt. Contra
Dr. Johannes de Veno adv. v.d. Hove, en Cornelis
Jelles eerste klerk op de secretarie binnen Leeuwarden. HET HOFF rejekteert de exceptie cond.
de ged peremptoir te antwoorden, reserverende de kosten.
557.
Berend Henricx voor hem en zijn 2 kinderen bij Martjen Egberts, impt
Contra
Menso Folkerds als erfg. van Folkerd Pieters, zijn vader en als volm. van zijn moeder en Cornelis
Harmens en Sicke Hemmema als voogden van hun resp. huisvrouwen, Metske Minnes als voorm.
over Tyaard Taekes jongste kinderen, Rintse Tyard Taekes, Taecke Tyards, en de wed. van Jan
Claes, nu huisvrouw van Taecke Ubles, erfg.en kinderen van Jan Claes, Claas Jans en Jan Jans
gedaagden, ........ te compareren voor de commisaris..... POINCTEN : 1. Uit wat oorsaken de
geëiste schuld komt? 2. Oft hetselve de grietenije van Kollumerland in het algemeen concerneert?
3. Indien nee, oft de schuld niet komt tot particuliere last van het dorp Burum, oft enige huisluiden
in het zelve dorp? 4. Door wat oorzaken de 567 c.gld. na Rentmr Claas Cornelis' specificatie en
affrekeninge met dr. Igraem van Agchelen gemaakt, gementioneerd, op de name en tot profijt van
Burum gesteld, zijn sp....
? 5. Tot dien forme de quitantien te recouvreren van 24 sept 1591,
aldaar gemeldet en gevonden onder Burum met nu : 86. 6. Oft de vs.567 lb niet zijn de 378 dalers
in de quitantie van graaf Feddric van den Bergh ten processe gemeldt?
558.
Jacob Simons mede executeur, van de Cancellarije, .... impt
Contra

Cornelis van Voort wonende te Augustinusga, onder behoorlijke renunciatie borge van Jouckien
Jelgersma zijn moeder. HET HOFF gezien de citatien, houdt de obligatie d.d. 13 mei 1610 voor
bekend, cond. de ged. de impt. te betalen 350 lb. met schaden etc...
Schelte Martens te Staveren
Contra
Ocke Wijbrands voor hem en gecaveerd hebben
de voor Hoit Augustinus zijn huisvrouw, HET HOFF gezien de citatien en houdende de obligatie
brief d.d. 29 dec 1610 voor bekend cond. de ged. de impt. te betalen de helft van 300 Lb. Met
schaden etc. tot de 29 dec 1611; verschenen en de vordere intresse bij het ontberen van dien, sedert
de eerste acte van continuatie , gehad en geleden nog te hebbe en te lijden etc.... en in de kosten en
de boeten.
559.
Bareltien Barels (doorgeh: dr.) impt.
Contra
Jochum Jouckes te Beetsterzwaag, voor
hem en de rato gecaveerd hebbende voor Frouck Sierks dr. zijn e.h.; en zich sterk gemaakt
hebbende voor Auck(e) Sickinge en Anke Sierks dr; e.l. Ged. en gecontumaceerden. HET HOFF
gezien de citatien houdende de obligatie voor bekend van den 28en aprilis 1611 en cond. de ged. de
impt. te betalen 175 c.gld en in de kosten.
Gerrijt Saekes ten Staveren Contra
Ocke Wibrands te Workum, en gecaveerd hebbende
voor Hoit Augustinus dr. zijn e.h gedaagde en gecontumaceerde; HET HOFF gezien de citatiën,
houdende de obligatie brieven van 29 dec 1610 voor bekend cond. de ged te betalen 300 Lb. in een
en 530 Lb.(pond, of Carolus gulden) in een andere partije, alles met schaden etc...
Lucca (?Lucia) Willems dr.
contra
Mr. Joannes Frankena, adv. v.d. Hove; als man
en voogd voor Betke Meinerds,
en Anna Cornelis ged.
HET HOFF cond. de ged. te
gedogen openinge van de bekende getuigen ten playdoye gemeldet, overkort zjn rechten en
salvatiën en reserverende de kosten....
Dr. Johannes de Veno, adv. v.d. Hove Contra
Jacob Schouten als man en voogd van Anna
Vosses dr. .... om de req. te doen hebben de kosten van de stukken genoteerd, met B,C,D, E, en F.
en cond.de ged in de kosten.
Quaclap 16711, vroeger YY 25 . Jaar 1614.
pag. 1.
DE EERSTE RECHTDACH NAE PAESCHEN is geweest 3 may 1614.
4 mei 1614
Anna en Hotse Wijbrands zonen Doijema, gebroeders, req. en gereq. in conventie.
Contra
Enne Wijbrands Doijema te Steens gereq. in conventie en req. in reconventie.
HET HOFF verklaart partijen tegen elkander niet ontvangbaar, onverkort hun recht bij nieuwe
instantie, en om redenen compenseert de kosten.
Hypolitus Crack en Jan van Cuijck req.

Contra Eylerd Meijnerts. In Factis

Jan Lijuwes Pijbema rechter te Pingjum,
Contra
Ansck, Haitses Bonnema dr. e.h.
van Hessel Lyuwes, en geassisteerd met deselve. HET HOFF ontzegt de req. haar verzoek en
condemneert hem (?) in de kosten.
7 mei 1614.
Feijcke Sijurdts wonende tot Folsgare, als voogd van Oene Broers dr, zijn e.h.; en voor de
gezamenlijke erfgenamen van Oene Broers( Oenes?) en Ebel Hessels dr; caverende de rato. (c.d.r.)
Contra
Tijalling van Botnija voor hem en en vervangende de persoon van Laes zijn landzate,
HET HOFF verklaart de gedaagde eigenaar van de eene ( doorgehaald helft) van Feddema Wier,
Condemneert de gedaagde de impt. om deselve .... part? te refunderen, en te laten volgen, met de
fruchten, profijten en emolumenten..... en om redenen compenseert de kosten.
11 mei 1614
Wilhelmus Ketele (?)
Contra
de hopman Daniel van Hattem, en Francoijs van Hagen

(?) HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. de impt. te antwoorden, onverkort hunlieden
recht om de middelen in exceptione gebruikt ten peremptoire te mogen gebruiken, reserverende de
kosten.
Hector Friesma Quartiermeester des Frieschen Regiments,
Contra
Johannes Claas zn
. en Eelck Claas dr; e.l.
HET HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter
niet bezwaard, zo in conventie als in reconventie. En cond. hem in de kosten van de processe tot 's
Hoffs tauxatie.
Pag 3.
Pieter Sickema burger en wijnheer te Franeker, voor hem en vanwege Douthien zijn huisvrouw,
c.d.r. Impt
Contra
Dr. Edsart Ens secr. van Franekerdeel, HET HOFF gehoord de eed tot
versterkinge van zijn overgelegde specificatie gedaan, cond. de ged. de impt. te betalen de somma
van 18 c.gld 4 strs, als reste van meerdere somme, met schaden en intressen etc...
Aarend van Boijmer, secretaris van Oost Dongeradeel, voor hem en als vader en wettige
voorstander van zijn kinderen bij wln. Auck Beckum in echte getogen. Contra
Luts Ebe dr, wed. van Aeltsen Jacobs zn, en Jacob Aeltses Ebe Aeltses, Geert Jans als vader en
voorstander van zijn kinderen bij Anna Aeltses, en dezen onder verband van goederen caverende de
rato voor Feicke Taeckes als m.e.v. van Aalke Aeltses, en Jouw Jouws als voorstander van zijn
zoon bij Saeck Aeltse dr; en in de qual erfg van Aeltse Jacobs dr; HET HOFF cond. de ged. te
gehengen en te gedogen, dat de tegenwoordige landsate van de req. huizinge en landen vrij en
vredelijk gebruikt, mits dat deze hem boven de geoffreeerde 695 g.gld en 155 c.gld huur, werde
betaald als gedane taux; van de olde steen en de selve steen ende krijgen alsook de olde boven ( of
reserverende) partijen wederzijds hun recht ten principale bij nieuwe actiën, en om redenen
compenseert de kosten.
Pag 4.
12 januari 1614.
Ids Ruijrds en Pier Sijdses en Saeck Piers huisvrouw van Sas Pieters te Holwerd, en Feick ende Jes
Sijtse dr; als erfg van Sijtse Idses en Saep Piers in leven te Blija. Impt
Contra
Jacob
Bijma en Achtien Sierks dr. e.l
HET HOFF doende recht op de verzochte pervijsie cond. de
ged. te namptificeren 650 g.gld en ten principale in factis.
Thomas Andries zn. Aplt; binnen Leeuwarden, voor hen en vanwege Ebel Haie dr. zijn huisvrouwe.
Contra
Julius van Botnia en Sixtus Peima als curatoren ad litem over Frederic van Botnia en
Tyalling van Botnia wonende te Weidum. EN Schelte van Aebingha en Sixtus van Dekema als
geauthoriseerde curatoren van het leggende erfdeel en goederen bij wijlen Jfr. Florentiana van
Botnia achtergelaten. Te Weidum gelegen. HET HOFF houdende de eed van de impt. tot
versterkinge van zijn aangeven gedaan voor bekend; verklaart Tijalling van Botnia een der
gedaagden met zijn presentatiën in het antwoord gedaan te mogen volstaan, en de impt.
daarenboven niet ontfangbaar, ende cond. voorts de andere mede gedaagden de helft van honderd
dertig en negentig car. gld 11 strs, thien penningen en het gene ad sim.... is geleverd, in het geheel
met de .... sedert de litiscontestatie gehad en geleden nog te hebben en te lijden, onverkort Peter en
Frederic van Botnija hun recht aangaande de 1000 g.gld in de 6e artikel geroerd, jegens Schelte van
Aebingha, en Sixtus van Dekema. En om redenen compenseert de kosten.
5.
Jan Jelles, burger en koopman binnen Leeuwarden voor hem en vanwege Tyelcling (?) Tyercx dr
zijn huisvrouwe; Contra Tyalling van Botnia te Weidum, Schelte van Aebinga tot Hallum, en
Sixtus van Dekema als geauthoriseerde cur over het leggende erfdeel en de goederen van Jfr.
Florentiana van Botnia tot Weidum gelegen en Julius van Botnia en Sixtus van Peima als cur lit.
over Frederic van Botnia.
HET HOFF gehoord de eed .... verklaart Tyalling van Botnia een de gedaagden, met zijn
presentatie in het antwoord te mogen volstaan, en de impetrant bovendien niet ontvangbaar; en
cond. de andere gedaagden, de helft van 502 c.gld 12 strs, en hetgene ad finalem is geleverd
insgelijks met schaden en intressen sedert de litscontestatie .... onvercort het recht van Julius en

Frederic hun recht aangaande de 5000 g.gld in het 6e artikel van Schelte van Aebinga en Sixtus ven
Dekema mede verhaald, en om redenen compenseert de kosten.
Jan Reiners binnen Leeuwarden voor hem en vanwege Frouck Bottingha zijn e.h.;
Contra
Tyalling van Botnia te Weidum, en de andere gedaagden in beide processen hiervoor genoemd,
HET HOFF gehoor de eed..... verklaart Tyaling van Botnia een der gedaagden met zijn presentatie
te mogen volstaan, en de impt. bovendien niet ontfangbaar, en cond. de mede gedaagde te betalen
de helft van 526 c.glds; 15 strs; en hetgeen ad finalem is geleverd, met de schaden etc.... onverkort
Julius en Frederic hun recht op de 50 c.gld als in vorige zaak verhaald. En om redenen compenseert
de kosten.
6.
De 13e mei 1614.
Lucas Jarges voor hem zelf en Elisabeth Jarges voor haar zelf en als moeder en leg. tutrix van haar
kinderen bij wijlen Sierck Hemmingha in echte getogen, req. en triumphanten,
Contra
Haio van Scheltema intervenierende voor Sibrand Augustini; HET HOFF tauxeert de schaden ter
somma van 10 g.gld, en ord. dat de executie zijn voortgang zal hebben, en cond. de ged. in de
kosten.
Tide Sipcke dr.
Contra
Jacob Pieters als broeder en mede erfgenaam van
Elisabeth Pieters, en door cessie het recht verkregen van Alle Imckes (??) als voogd van Maicke
Pieters, mede als broeder en conj. pers. daar voor gecaveerd hebbende. HET HOFF verklaart de
appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.
14 maij 1614.
Jacob Pieters en Trijn Feddriks dr; e.l. te Belckum impt. contra
Dirck Willems aan St.
Anna Parochie, als voogd van Dirckien Jelle dr zijn e.h. en mede curator van Brechtie Jelle dr. en
Tyaerdt Jelles voor hem zelven. HET HOFF verklaart de eiser niet ontvangbaar, en cond. hem in
de helft van de kosten, tot 's Hoffs taxatie.
7.
16 mei
De erfgenamen van wln. Trijn Mennerds ratificerende hetgeen in haar leven is gedaan nopens de
ingezetenen van Arum en Bierum? en dependentien gedaan impt. Contra
Willem Frericks
tot Huizum,
HET HOFF verklaart de impt. .tot zijn eis niet ontvangbaar, en om redenen
compenseert de kosten.
17 mei 1614.
Doede Doedes, wonend binnen Huizum, voor hem en c.d.r. voor Auck Wopke dr. zijn e.h.;
Contra
Pieter Gepkes en Trijn Pieters dr; e.l.; ged. in conventie en ged. in reconventie.
HET HOFF cond. de ged. om de impt. te betalen 1500 g.gld; op mei in den jaren 1612, 1613, en
1614 sedertdien verschenen, en nog 650 gelijke guldens voor het jaar 1615 en 1616 te verschijnen,
met kosten schaden en intressen, en in reconventie recht doend cond. de ged. om de impt. onder zijn
presentatie in en incluis zijn antwoord gedaan te doen hebben na expiratie van de eerste negen jaren
nog gelijke negen jaren, van de landen Jfr. Syouck van Cammingha huisvrouw van Eernst van
Goslingha te .... ? en dat de impt. gedurende de jaartallen met huur mede werden opgehaald ofte
andersins, de impt. in baten en betalen allerhande kosten schaden en intresse door gebreke van sulcx
te hebben en te lijden .... etc..... en verklarende de impt. Bovendien ( daarenboven) niet
ontvangbaar.
Pag. 8.
18 mei 1614.
Dr. Regnerus Annius Advocaat voor dezen Hove;
Contra
Rombertus Themme (Thomas?)
burgemeester der Stede Bolsward, imp.
HET HOFF verklaart de impt. niet ontvangbaar.
Reiner Jans binnen Harlingen, als cessie hebbende van Simon Simons en Tieed Gerrolts dr; e.l.
Contra
Jesel Dirks dr. wed. van Anna Annes, en als wett. voorst. van haar knn. resumerende
de proceduren. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 500 g.gld; met de schaden etc; en
verklaart de impt. tot zijn eis niet ontvangbaar, onverkort hun eis tegen Simon Simons en zijn

huisvrouw jegens elkanderen; en om redenen..... compenseert de kosten.
Jfr. Catharina de P..... engers, req. en geexceptioneerde
Contra
Frederic van Jukama ged.
en excipient HET HOFF verklaart de geappelleerde ongehouden de req. te antwoorden, en cond.
haar in de kosten;
Ju Scholtes op Rinsmageest als bestevader over de nagelaten weesknn. van Anna Juws zijn
overleden zoon, bij Folck Wytse dr. in echte getogen, en Folck voor haar zelve. Contra
Syds Nannes en Kempe Jenkes ged. HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir
te antwoorden.
9.
Aarend Wabbels voor hem en zijn huisvrouw,
Contra
Agge Holckes, meulenaar, ged.
en opposant. HET HOFF rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden.
Jacob Jeppema, burger in Leeuwarden impt. in conv. en ged. in reconventie Contra Douwe
Gerckes te Aengium, voor hem en voor Trijn Fecke dr zijn huisvrouw. In factis binnen een maand.
Gale van Galema impt
Contra
Edsart van Grovenstins te Englum.
HET HOFF doende recht op de verzochte pervijsie cond. de ged. te namptificeren 200 g.gld; en ten
principale in factis.
Wibrand Michaels Adelbors onder de overste Lieuwtenant (!) Julio van Eijssingha, als volle oom en
vaders broeder van Michiel Takes en Ebel Take dr, de twee jongste weeskinderen van Taeke
Michiels, geass. met deselve
Contra
Aarend Andries en Rommert Sickes.
HET HOFF cond. Aarend Andries een der ged. om hem te laten authoriseren tot curator over
Michiel Taekes verklarende de impt. verder niet ontfangbaar.
10.
Menne Hans op de Joure voor hem en c.d.r onder hypt. van goederen voor Jay Greelts dr; zijn
huisvrouw, en aldus cessie en transport hebbende van de erfg. van Nanne Hans die recht hadde van
Menne vs van Mennert v.s. en cessie hadde van Tsumme Hans, cum uxore, als cur. van Rincke
Tsummes, en Bauck Jouke dr, e.l. te Nijehorne Triumphanten, en impt. . Contra
Laudreens (?) Tsommes in de Oldehorne, voor hem en als volm. van Anna (en) Hans Tsommes zijn
broeders en de andere zijn mede erfgenamen ged. En opposanten.
HET HOFF Adproberende de besognen van de deurwaarder, interponeert daarop decreet dat de
executie van de voorgaande somme zijn voortgang zal hebben, ter somma van 110 Phs gld, met de
kosten schaden etc... onder deductie van 14 gelijke guldens, bij de impt. als borg voor Benedix
Jelmers ingehouden uit de boel en goedpenningen van Reinken Thomas sterfhuis, condemnerende
de gedaagde zijn oppositien daar te boven gedaan kosteloos en schadeloos af te doen, des
behoudende tot zijn profijt 65 Phs gld; onder Andries Lyuwes staand, en om redenen....
Lolke Peers en zijn huisvrouw, wonende te Oldega,
Contra
Watse Annes. In Factis.
11.
Adam van Paffenrade,
Contra
Tiete Piema, ged.
HET HOFF ord. partijen te
compareren voor de commissaris die henlieden zal verenigen indien hij kan indien niet, hem
informeren op zekere poincten van offitie; 1. Wie de huur van het tichelwerk anno 1604 heeft
ontvangen? 2. Oft Rennerd Jans in de huire was anno 1604 de achtduizend steen, de impt.
geadsigneerd, op de vs. Rennerd heeft gekort? 3. Oft de gedaagden van het jaar 1605 de huur niet
heeft ontvangen, en oft de vs 18000 steen door zijn ger.... bij de vs Rennert. 5. Oft de impt. de
18000 steen van de vs Rennerd heeft doen volvoeren? 5. Waarom de impt. geen leveringe van de
vs. steen van Rinnerd (!) heeft bekomen
Ritske Gerckes, burger binnen Dokkum apllt
Contra
Atke Jelke dr. nagelaten wed. van
wijlen Jouke Se...merijt (?) ....niet bezwaard door het vonnis van de Nederrechter.

Lolle Pawes wonende in Oudega in Wijmbritseradeel, voor hem en als voogd van Jantina Buwe dr.
impt. en triumphant,
Contra
Peer Doeckes; Watse Annes voor hem zelve en
vanwege Johannes Edes als voogd van Sibbel Anna dr. zijn e.h. HET HOFF cond. de opposant te
gehengen en te gedogen dat de triumphant de 4 pondematen lands in q. over hoog en leeg geniete
mits alle de landen en de sate bij de opposant beseten ende zijn oppositien kosteloos en schadeloos
af te doen, en de triumphant tot zijn vordere eis niet ontfangbaar. En compenseert de kosten.
12.
Griete Landegge (H?-) mediate universeel erfg van Pieter Hesop vader, geassisteerd met Adriaan
Willems haar echte man, adproberende al hetgene bij Sicke Feuwen ( Feugen?)als man en voogd
van Geese Aeldriks zijn e.h.; en Harmen Pieter Aeldriks gedaan en voorts door scheiding en delinge
het recht hebbende van de andere erfg van Pieter Hesops moeders zijden, en in die qualiteit
triumphant,
Contra
Watse Douwes en Agnieta Henricx dr. e.l. ged. en opposant.
HET HOFF ontzegt de impt. en triumphant haar recht ... en cond. haar in de kosten.
13.
Jarich Wopkes binnen Leeuwarden,
Contra
Auck Heemstra voor haar en haar
kinderen bij wln. Foppe Sibes. HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter, en bij
nieuwe sententie recht doende, ontsecht de appellanten hun verzoek ende roerende de sake ten
principale ord. partijen voorts te termineren de proceduren, en om redenen compenseert de kosten.
Belij Lyeuwe dr, wed. van Hendrik Aarends Harderwijk, voor haar en als moeder en wett. voorst.
van haar kinderen, en erfg. ex test. van Simon Simons, hun oom. Contra
Lidu Jans dr, wed.
van Simon Simons hun oom impt. in conv. en ged. in reconventie. HET HOFF cond. de ged. de
impt. de erfenisse en de goederen van Simon vs. haar man nagelaten onder behoorlijke inventaris te
laten volgen, met vruchten, profijten emolumenten en schaden nen intressen, mitsdat ze behoude
haar leven lang het gebruik en bewoninge van het huis, nader ten processe geroerd, alsook geniete
het fruchtgebruik v an 300 c.gld ende suiver vooruit neeme haar ingebrachte goederen in conformité
van des voornoemde Simons dispositie. Verklarende partijen hier te boven zo wel in conv. als in
reconventie niet ontvangbaar. En om redenen compenseert de kosten.
24 juni 1614.
Wibe Syrcks tot Witmarsum, impt. en Triumphant,
Contra
Anne Andries en Uulcke
Reencks te Arum. HET HOFF tauxerende de schulden ter somma van 25 pond, ordonneert dat de
executie daarvan haar voortgang zal hebben.
14.
De erfgenamen van Douwe Nijenhuis hen dragende erfg. van Fonger Jelgers, met behoorlijke cessie
van diens erfgenamen,
Contra
Pieter Pieters als voogd van Trijnke Harmens, Lenerd
het Hoen als man en voogd van Leentie Harmens, Trijn Adriaans e.h. van Harmen Schijff, Antien
Harmens wed van Claas Stevens, Ariaen Dirks voor hem zelven, Cornelis Jan Jobs als man en
voogd van Willemke Willems dr; en tesamen als conjuncta personae voor de twee jongste kinderen
van Willem Stevens als erfg van Neeltjen Damus, haar moeder, resp. bestemoeder. HET HOFF
cond. de opposanten hun oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.
Lolle (Holle?) Poppes in Ipekolsga,

Contra

Hillebrand Pieters te Sneek.

In Factis.

Jan Claas te Midlum voor hem zelf en geadsisteerd met Dirck Claas als man en voogd van Antie
Jans dr; op Dronrijp, en Sibrand Doekes te Tzum, als vaderlijke administrateur over zijn kinderen
bij wln. Trijn Jans dr.
Contra
Intse Douwes te Midlum, als voogd van Neel Douwe
dr. zijn huisvrouw, Jetse Hettes, eensgelijks voogd en Syeuck Douwe dr te Raard, zijn huisvrouw,
en met Pieter Hartmans op de Joure en Aagt Joannes tot Harlingen. In Factis.
15.
Fedde Renckes te Jelsum, req.
Contra
Douwe Abbema , deurwaader, HET HOFF
cond. de gereq. om zijn attentaten kosteloos en schadeloos aff te doen, en te restitueren en te laten
volgen insgelijks de drie Spaanse cluijten, mede daarin geroerd, voorbehouden hem zijn recht
nopende zijn .....? luijt de ordonnantien, en de req. zijn defensien ter contrarie. En om redenen
compenseert de kosten.

26 mei 1614.
Galeijn Dombergen req.
Contra
Benne Gosses gereq. Het HOFF rejekteert de exceptie
en cond. de ged. peremptoir te antwoorden.
Wigle Buigers als man en voogd van Jfr. Elisabeth Ockingha, universeel erfg. van wln Lois (?) van
Ockingha, dien erfg. was van Jfr. Anna van Ockingha, zijn dochter, welke Anna was erfgename van
Elisabeth del Vaille, haar moeder, en voorts van Jfr. Genoveva Nicolaij, haar grootmoeder.
Contra
Everard del Vaille als onder beneficie van inv. erfg. van mr Anthonis del Vaille.
HET HOFF cond. de ged. om de impt. te betalen 100 g.gld jaarlijks, sedert het vergaderen van het
echte van wln. Folck van Ockingha, met Jfr. Elisabeth del Vaille, tot zijn, Ockingha's versterven toe
met schaden en intressen etc; verklarende de goederen van wln. Anthonis del Vaille daarvoor
gehypothekeerd, ende verbonden, voorts nog aan de impt. op te leggen en te betalen 100 c.gld; 10
stuivers, nog 16 Rosenobels,van 8 Lb. het stuk, (= 160 strs) en mede 5 c.gld 15 strs, alles met de
intressen vandien, sedert de litescontestatie, ende de waardije van 2 gouden kettens, ten processe
geroerd, ofte andersins de aan voer (?) hem competerende 22 Lb. jaarlijks, uit Hannia zate te
Wird?um, met de schaden etc; onder deductie van hetgeen op de vs. jaarlijkse rente is betaald, of
aan kostpenningen van hem Ockingha ende dien zijnen coemt te compenseren, alsook hetgenen bij
hem Ockingha' van vruchten of huren van wln. Del Vaille landen op Collumer (berge?) en
Westergeest gelegen is genoten. Ende ook hetgene hij gedaagde zal kunnen betonen zijn wln. vader
van de voornoemde geadjudieerde zij menen voor Hijlck van Ockingha om zijn schuldenaars ende
of anderszins bekeerd, of gerestitueerd zijn, eensgelijks ook met de schaden etc; of compensatie
vandien, tot tauxatie van de Forte(?) verder iet ontvangbaar. En om redenen compenseert de kosten.
16.
Jarich Wopkes burger binnen Leeuwarden
contra
Lijsbeth Claas dr. wed. van Sippe
Ritskes te Franeker. Voor haar en haar kinderen; HET HOFF verklaart de appellant niet
bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
27 mei 1614.
Wopke Pijbes te Hantumhuizen, als man en voogd van Trijn Gebrands req.
Contra
Offke
Johannes wonende te Bergum, gereq. Daarna doorgehaald : Claas Hans te Goutum bij
Leeuwarden, als voormond over de weesknn van Jan Pieters in echte getogen bij Anna Wijbes en
Abraham Douwes Planck, als man en voogd van Auck Freercks dr zijn e.h te Leeuwarden.
HET HOFF verklaart de req. tot zijn eis en conclusie niet ontfangbaar.
Jurrien Duitsman als man en voogd van Trijn Jan Aukes en c.d.r. onder verband van goederen.
Contra
Wijbe Hijlles als man en voogd van Abe Jacobs dr, tot Wolvega, en mede last en
procuratie hebbende van Pieter en Andries Jacobs zonen, en mede als voormomber over Griet
Jacobs, intervenierende voor Luitien Andries zn, Luitien Luitiens en Pieter Tietes ged.
HET HOFF cond. Andries Jacobs ( pag 17) als voormomber over Griet vs; en ord.de kamp
hooilands en Luitien Luitiens de akker in questie aan de req. te restitueren, met fruchten etc; ... tot
de volle relaxatie, en verklaart de impt. voorts niet ontvangbaar.
30 mei 1614.
Jan Bockes vleijschouwer binnen Leeuwarden,
Contra
Andries Overhagen burger te
Steenwijk, ... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
Ryurd Harings en Sipke Deddes voor hun zelf en als volmacht van de ingezetenen van
Doniawerstal, impt. en triumphant. Contra
Obbe Obbes Grietman in Geesterland, als
volmacht van Wijkel, Sondel en Nijemardum. En Lauwe Gerlskens en Sipke Sannes volm. van
Sloten. HET HOFF cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat .... de contingenten per partie voor
de oude buitgengedijkte dijck ende daar mentie van doen in den inlegger grenzen bij de
commissaris door gezworen landmeters zouden roede gelijk volgens het meetcedul ten Libelle
geëxhibreerd in de voorgeroerde inleger werde toegemeten, met affpalinge van de limijten die
alsdan respectievelijk bevonden zullen worden. En om redenen compenseert de kosten.
18.
Meijle Eelckes als voogd van Imck Quirijns, zijn huisvrouw, en Homme Andries voor hem, en als

last hebbende van Timen Jans, als v.v Trijke Andries,
Contra
Otto Athonides advocaat
van dezen Hove. HET HOFF cond. de ged. de impt. .te betalen 62 g.gld met de schade en intressen,
etc. door het ontberen vandien.
Sake Upkes als voogd van Eelscke Ubles zijn e.h en c.d.r impt. Contra
Auke Tammes als
voogd van Eelske Meinds dr zijn e.h.; en mede vanwege Ritske Meeends en Harich Meends, dr,
Uble Simons voor hem Baucke Pieters als voogd van Tyebberch Simons, zijn e.h; Ulbe Feddriks als
voogd van Eelck zijn huisvrouw, en Eelke Jacobs als voogd van Elske Simons zijn e.h; alle erfg.
van Uble Ubles hun bestevader. HET HOFF cond. de ged. voor zo vele niet excedeert mochten van
des voorn. Uble Ubles geheele erfenisse den impt. te betalen de 300 g.gld stal koeijen, het bed met
zijn toebehoren of anders indien de koeijen of het bed niet in natura zijn, de estimatie van dezelve
allas met schaden intressen etc....
19.
Jetse Baard binnen Leeuwarden,
Contra
Frans en Renick Sibes zonen als mede erfg. van
wln. Sibe Frans zoon hun vader, en voor de andere erfg. van hun vader, en als conj. persona voor
Eets Sibe wed, hun moeder onder verband van goederen, en mede onder verb. van goederen voor
Jfr Bieuck van Cammingha en Douwe Claas. EN Tiete Baard secr. van Menaldumadeel, en Heert
Hessels te Minnertsga, .... niet ontfangbaar..... en in de kosten.
Jacob Willems te Raard geass. met Willem Jenkes zijn vader.
Contra
Trijn Pieters
geassisteerd met Peter Heerds haar vader. ... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
20
Gosse St.... als man en voogd van Rinck Dirks dr zijn e.h.
Contra
Fedde Douwes
binnen Bolsward, als wett. adm. van Sijmon en Anne zijn zonen, en Hillebrand en Rochus Feddes
voor hun zelf als naaste bloedverwanten van wln. Dirck Rochus in leven te Dongjum.
HET HOFF verklaart de impt. in het geheel erfg. van Anke, Dirks Rochus dr, die volgens de andere
der gedaagden voor zovele in .... de impt. .te laten volgen,en genoten bij desselven Ancke goed;
met fruchten, profijten etc. en in de kosten van het proces.
Pieter Cornelis wonende tot Emerick, voor hem en als wett. voorstander van zijn kind bij Lolck
Everdts, in echte getogen. Contra
Jaij Willems dr, en mr. Peter Everds, mr. glaasmaker
binnen Sneeck. En Pieter Buwes tot Terns. (Teerns.)
HET HOFF cond. Pieter Everds en Pieter Buwes resp de huizinge en plaatse in questie de impt. te
laten volgen, met fruchten etc... onverkort deselven hun recht in extra.... nopens hun rechten tegen
de medegedaagden, en cond. de mede ged. Jan Dirks de huren bij hem ontvangen of die hij hadde
mogen ontvangen te restitueren, onverkort zijn recht tegens Lambertus Adriaans en om redenen
compenseert de kosten.
21.
Douwe Takes c.s. opposanten, ged. en req.
Contra
Jan Tonis zn. Hets impt.
HET HOFF verstekt de impt. en gereq. nopens het incident van antwoord en partijen voortgang van
de vordere productie, salff dat ontfangbaar zal wezen, wes ingebracht zal worden voor de eerste
rechtdach na de grote vakantie.
Douwe van Epema, grietman van Hemlumer Oldephaert en Noordwolde , geassisteerd met
Anthonis Hansonis (?) Dienaar der Woords
Contra
Monte Rinckes voor hem
en als last en procuratie hebbende van Eelke Jenckes , Wypke Hylkes, Hessel Tyaards, Enne
Lyuwes, Taecke Jaijes, Griet Taeckes met haar beide zonen, Hijlke Hijlkes, en Jelmer Dirks. HET
HOFF cond. de gedaagden om na de overgelegde quotisatie te betalen, en ten principale in factis in
forma voor Jongema, commissaris.
Dr. Albert Monnikhuis advocaat van den Hove, als geauthoriseerde curateur over Tonis Tonis
nagelaten weeskinderen, van wijlen Tonis Jaspaers, en Idske Gerrijts dr, in leven echtelieden, en
burgers dezer stede.
Contra
Jan Jaspers burger alhier, HET HOFF onder de
presentatie bij het repliek gedaan, cond. de ged. de impt. te betalen 1499 c.gld; 5 strs en 5

penningen, met de schaden etc.... en in de kosten tot s' Hoffs tauxatie.
22.
Henricus Gualtheri en zijn e.h
Contra
Abbe Hettes te Terzool, mederechter van
Rauwerderhem, als vader en speciaal gelastet van zijn kinderen bij Jel Hidde dr; geappelleerde.
HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter voor zovele landen als toebehold(?)
hebben Elisabeth Harincs dr. een der verkopers, en bij nieuwe sententie recht doende verklaart de
geappelleerde originaal impt. tot zijn verzoek niet ontfangbaar, en verklaart de appellant originaal
gedaagde daar te boven bij het vonnis van de nederrechter belangende de landen, hebbende Sijds
Oeges de andere verkoper toebehoord, niet bezwaard, en om redenen cond. de appellant in de helft
van de kosten, en de andere helft om redenen compenserende.
Hessel Lykles tot Ternaard voor hem zelven en als het recht hebbende van zijn vaders sterfhuis,
impt.
Contra
Claas Hoites te Blessum, In Factis ante .... post pentecostis, peremtoir
en voor alle dilay.
Dr. Eelke Heimans advocaat voor dezen Hove, en Mathijs Heimans voor hem zelf, en Andries
Lamberts, te Vollenhove als voogd van Aelke Heimans zijn huisvrouw, allen in qlt. erfg. van mr.
Mathijs Heimans, in leven secretaris van dezen Hove. Impt
Contra
De Gedeputeerde
Staten van Vrieslandt. IN FACTIS.
23.
Mathijs Jans Onderwater, brouwer te Delft, in de drie starren, impt. in conv. en ged. in reconventie.
Contra
Eeuwe Tyalles en Ids Asse dr. bierstekers op de Jouwer. ged. in imp, als voren.
Geen uitspraak, blanco.
31 mei 1614.
Jantien Jacobs dr. wed. van wln. Gosse Takes, burgeresse binnen Leeuwarden.
Contra
Brecht Jacobs dr. geappelleerde HET HOFF verklaar de appellant niet bezwaard bij
het vonnis van de Nederrechter.
Dirck Obbes te Franeker als volm. van Jan Tonis Schellingwou, Req.
Contra
Wijbe
Adriaans, burger en wollen lakenkoper binnen Leeuwarden. In factis voor Ulenburg ante primum
post magnas ferias peremptoir en voor alle dilaij. ( = voor de eerste dag naar de grote vakantie in
tweede zitting en zonder verdere vertaging)
25.
Suffridus Suffridi dienaar des Godd. Woords te Deinum, als voormomber over de nagelaten
weeskinderen van Jetse Jans glaasmaker Hester Matha'i; e.l. impt. en triumphant Contra
Janneke Roloffs ged. en gedoemde. HET HOFF taxerende de schaden en intressen tot 11 c.gld vier
stuivers. Ordonneert dat de executie van de vs. somma in date de 6e aprilis haar voortgang zal
hebben.
Doecke Hotses te Sneek, Frans Frans Rheen, en Claas Hans te Gouthum, impt Contra
Monte Reenicxs te Mantgum, als vader van Bauck zijn dochter. Nagelaten wed. van Pier Doeckes
voor haar en haar kind. ( in marge en de vs (?) Meint als geauthoriseerde curator tot zijn dochters
kind, adproberende hetgeen bij hem vanwege de vs Bauck....) HET HOFF cond. de ged. de impt. te
betalen de somma van 2300 g.gld, op termijnen in het instrument van 29 maart 1611 uitgedrukt, met
schaden en intressen sedert ijdere verschijndag, gehad en geleden ...enz.. Verklarende de huizinge
cum annexis daar voor gehypothekeerd, onder deductie van 800 g.gld; noch de geschenken voor
Doecke Hotses, aan de eigenaars betaald, mits de costvoeding wordt afgetrokken, voorts voor
deductie aan te nemen hetgeene de gedaagde meer ter zake van wanleveringe is competerende,
aangaande de welke de gedaagde in excequisionem; salff recht wordt gelaten. En om redenen
compenseert de kosten.
25.
Claes Sickes te Sneek voor hem en als erfg van Atte Sickes zijn broeder, en door scheiding het recht
hebbende van Sicke Intses, Contra
Johannes Vespasius Dienaar des Godd. Woords te
Wirdum, als man en voogd van Sijmke Cornelis dr ( en, in marge ) Sicke Pijbes en Trijn Pijbes,

geassisteerd met Gerbren Mollis haar man, Joachim Pijbes, Wijbe Pibes, en Folck Pibe dr,
geassisteerd met Andries Hanties haar man, allen erfg. van Pibe Sickes, in leven te Minnertsga.
HET HOFF cond. Jeronium Vespasium als man en voogd van Sijmke Cornelis dr. de impt. onder de
presentatie in het 17e artikel van de tripliek gedaan, te betalen de somma van 400 g.gld; met
schaden en intressen .... en cond. de mede gedaagden de presentatien hiertegens gedaan, kosteloos
en schadeloos af te doen, onverkort hun rechten andersins, en om redenen compenseert de kosten.
Hidde Hiddema voor hem en als conj. pers. en wett .voorst van zijn kinderen bij wln. Nies Bolsma,
en c.d.r
Contra
Popke Watmans tot Collum, als voormomber bij Griet Gerrits
nagelaten, en c.d.r. onder hypotheek van goederen. HET HOFF cond. de gereq. te gedogen dat de
req, mits en te ijders het gene daartoe na luit van de sententie van den Hove d.d. 11 nov 1611; is
geholden, werde gesteld voor de 4e part in de possessie van de huizinge ende ontruiminge der
landen ten processe gemeldet, en dat hij bij pervisie ter tijd partijen eintelijk met malkanderen in
conformité van de vs. sententie en de sententie bij date van 15 juli 1613 daarop gevolgd zullen zijn
ontscheiden, verklarende de req. tot zijn vorderen eis niet ontvangbaar. En compenseert de kosten.
26.
Jan Willems de Qui; burger in Leeuwarden,
Contra
Mr .Lambertus Adriani.
Het HOFF cond. de ged. Adriani wijnkoop, armgeld (?) en anders te .... van de koop in de processe
geroerd, en te betalen alle vordere intressen schaden etc... b en om redenen compenseert de kosten.
Gosse en Johannes Wijbes zonen appellanten
Contra
Abbe Hettes bijzitter van
Rauwerderhem. ... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
1 juni 1614.
Syurd Johannes wonend tot Gauw, als oom en naaste verwant van Anna Feddriks een dochter van
Feddric Tyallings, bij wln. Auck Johannis zijn overleden e.h.; en c.d.r etc.
Contra
Feddric Tyallings voor hem en als voogd van Auck Tyercks Het Hoff cond. de ged. Anna
Feddricx te betalen 70 g.gls met de schaden etc....
27.
Rixt en Brecht Harmans dr. geassisteerd met Meinte Reins (?) en Gale Tyaerds hun resp. mannen en
als conj. pers. van Ida Foppe dr hun moeder.
Contra
Frouke Rentses gedaagde.
HET HOFF releveert Ida Foppe dr. tegens de artikelen van de ad..... voor Ulenburg gevallen,
zonder prejudicie van de zaken ten principale en compenseert de kosten.
Orck van Doijem voor hemzelf, en mede vanwege Rinck zijn broeder, Req. Contra Jouke
Sibrands voor hem en als curator over zijn onjarige zuster en gebroeders, en het recht verkregen
hebbende van Bieuck Jannes zijn schoonmoeder. HET HOFF verklaart de gedaagde ongehouden
op de req. artikelen te antwoorden.
Meile Jensma volmacht van de gemeente van Pingjum, Req. Contra
Jfr. Hester Huijskens en
Henricus Regnerij als cur. bon. over wln. Edsart van Grovenstins. HET HOFF releverende de akte
van D.... van appel admitteert de selve alsnoch om libel in cas van appel te leveren binnen 8 dagen
condemneert niettemin de req. in de kosten. Retardatie processus.
28.
Coert van Minden, burger binnen Groningen, voor hem en vanwege de wed. en kinderen van
Stinnere (?) Hermans onder hypt. van goederen en caverende dr rato.
Contra
Autger Dirks te Swaanwert. In Factis,
Sippe Joachims voor hem en Joost Jans als voogd van Alijt Joachims zijn huisvrouw, beiden binnen
Leeuwarden, Ids Fredericx te Rottum, als voogd van Geert Poppe dr; zijn huisvrouw, en als last en
procuratie hebben van Cleis Poppes, en Hylck Poppe dr. met consent van Melchior Jaspers, haar
man te Enckhuizen, en Hen( ricus?) Luitiens en Anna Luitiens e.h. van Wijbe Hettes te Amsterdam;
en Carsten Tiedes aan Oldemarkt, ab intestato en bloedverwant van wln. Geerte Lubberts, in leven
e.h. van Harmen Everds, wonend te Oldelamer,
Contra
Claas Buwes burger in
Leeuwarden, als man en voogd van Aeltien Lubberts, Pieter Lykles eveneens te Leeuwarden, als

last en procuratie hebbende van Harmen Everds, in Olde Lamer en Lubbert Lykles voor hem en
caverende voor zijn broeders en zusters. In Factis voor Eissingha binnen 2 mnd. peremptoir.
29.
Jfr. Johanna van Botnia wed van Bonne Haitsma, als wett. voorstander van haar knn; impt. in conv
en ged. in reconventie.
Contra
Tijerk van Herema grietman van Menaldumadeel; als
wett. voorst van Catharina van Herema zijn dochter, idem in conv en reconventie, In Factis; post
magnas ferias.
3 juni 1614.
Jacob Benedictij (-us) Contra
Maike Allerts, in Factis.
Auke Aisma secretaris van de Gedeputeerde Staten, als voormomber over Sijurd Rispens en Tet
Oene dr; wed van Frans Ulkes Baard, vanwege haar kinderen bij deselve. HET HOFF cond. de
ged. zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te doen, en ord. dat de executie van de voorgaande
sententie zijn voortgang zal hebben, neffens de kooppenningen der 15 einsen lands met fruchten en
intressen, en cond. de ged. in de kosten.
Aarend Boijmer secr. van Oost Dongeradeel, impt
Contra
Willem Radijs
deurwaarder, In Factis. Binnen 6 weken.
30.
Barend Allerts en Andries Jellis als voormomber over Claas Joostes weeskinderen
Contra
Jan Damus Pieters als borg onder voorbehoud van renuntiatie voor Peter Luitiens. In Factis.
4 juni 1614.
Pieter Teetlum als man en voogd van Jfr. Josina van Aita; en c.d.r
Contra
Dr.
Sixtus Peima advocaat voor dezen Hove. HET HOFF cond. de ged. om de kosten en expensen in de
overgelechte specificatie na gedane diminutien tot respect van Heert Arends, impt. te betalen, en om
redenen compenseert de kosten.
Trijnke Jans binnen Leeuwarden, Contra
Nicolaas de Wal geboortig van Roden (
Roidan?) gedaagde en gecontumaceerde; HET HOFF gezien de citatiën verstekt de gedaagde en
condemneert hem in de boete, admitterende de impt. hun vermeten te bewijzen (?)
6 juni 1614.
Wijts Uble dr; wed van Willem, Bote Molles in Garijp, voor haar kinderen, met de namen Aat, en
Sijts bij de vs. Bote getogen, Melle Botes te Suameer, en Tyemck Botes op Oldegaleijen, buiten
Leeuwarden, als erfg. van Ints Bote dr. haar respectieve dochter en moeder. Impt.
Contra
Joris Jans tot Oldegaleijen. HET HOFF verklarende de gedaagde met de
presentatien in het 5e en 6e artikel van het antwoord en in het 12e art. van het dupliek te mogen
volstaan, en de impt. daarenboven niet ontvangbaar. En om redenen compenseert de kosten.
Galeijn Dombergen req.

Contra

Benne Gosses, gereq. In Factis.

Henric Feckensmart (?) als bij het gerecht van de stad Delft geordineerde cur. over de verlaten
boedel van Maria Lijndorf, wed. van wln. Jacob Femmes Duijst van Voorhout, gewesene brouwster
binnen Delft, impt
Contra
Cornelis Intes burgemeester te Harlingen, voor hem en
vanwege Auck Bernds dr; zijn e.h.; en c.d.r HET HOFF rejecteert de exceptie, en cond. de ged.
peremptoir te antwoorden.
Cornelis Jans als man en voogd van Cornelis Pieters dr, req.
Contra
Jacob Pieters,
intervenierende voor Simon Nijenhuis. HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek, des dat Jacob
Pieters hem behoorlijken geholden wordt, te..... voor de interventien, en om redenen compenseert
de kosten.
32.
Oeds Aarends, impt
Contra
Oeds Oeds voor hem en vanwege Sake Wierds, als
kerkvoogd van Garijp, en Cornelis Sijerds aldaar, voor hem en door scheidinge het recht hebbende
van Mols ( Niels?) zijn zuster, voor de selve caverende etc. In factis voor Sandio.

Jelcke Popma wed. van Eme Emes, in leven mederechter in Wonseradeel, voor haar en het recht
hebbende van Swob Eme dr; e.h. van Jarich Jarichs, in de Joure, en Pijb Eme dr. beide dochters
van de vs. Eme
Contra
Renckien Pieters dr. wed van Tyaerd Everts, gewezen
burger te Bolsward, en als moeder en voorstander van haar knn. bij de vs. getogen. In factis voor
Saeckema.
Johannes Jeltes tot Oostewierum als vader van zijn knn. bij Jeeske Tijalle dr;
Contra Dirck
Pieters,
HET HOFF gezien de citatien cond. de ged. in de betalinge, admitteert de impt. zijn
vermeten te ( bewijzen?)
33.
Tyalling van Camstra voor hem en als voogd van Jfr. Tyeemck Aebingha, rec in conv. en gereq. in
reconventie.
Contra
Eernst van Ailwa grietman van Dongeradeel oostzijde der
Pasens, en Pieter Offkes voor hem en vanwege de andere mede erfg van Pieter Eijsses.
HET HOFF cond. de gereq. nadat de req. de verzochte eed zal hebben gedaan, onder eede
verklarende dat het bod bij Eernst van Ailva op 79 g.gld voor ijder pondemaat, te goeder trouwe
gedaan, zonder eenige deductie daarinne te stellen, geschiede en om redenen compenseert de
kosten, ord. de gereq. in reconventie contrarie conclusionem, binne acht dagen, bij gebreke daarvan
verstekt hem van antwoord.
Jfr. Rieme van Galema wed. van wln. Mr. Frans van Eijssijngha, in leven Rd. Ordinaris, impt;
Contra
Philips Cornelis burgemeester van Leeuwarden. HET HOFF gezien de citatien en
houdende de overgelegde obligatie d.d 6 juni 1607 voor bekend, cond. hem de impt. te betalen 42
c.gld; met schaden etc.
Stijntgen Aleffs dr. te Harlingen, impt.
Contra
Jeesk Take dr e.h. van Eeb Drax zn. te
Sneek. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 100 c.gld met schaden etc. en in de kosten.
34.
Upke van Burmania als man en voogd van Jfr. Rints Roorda zijn e.h; mede erfg. van wln Georgien
Roorda, haar vader, en in die qlt. resumerende de proceduren bij haar moeder Doed van Campstra,
als curatrix van Jfr. Haring van Roorda en momberse van Rints van Roorda haar twee dochters, bij
Georgien geprocreerd, en in die qual. hebbende geresumeerd de proceduren van wln Frans van
Cammingha als voormomber van de kinderen van Georgien Roorda.
Contra
Jfr. Haring van Roorda, e.h. van Albert van Dekema, de Jufferen Peternella en Parck van Roorda,
mediate en immediate erfg van Goffe van Roorda. HET HOFF resolverende (?) volgende
sententien, en bij nieuwe sententie recht doende wijst partijen ten principale in factis in forma.
35.
DE 28 JUNI 1614 WEZENDE DE EERSTE RECHTDAG NA PINKSTEREN.
Andries van Hiddema
Contra
Antonius van de Burch als last hebbende van Gaius
Foppens. HET HOFF restituerende de req. tegens de acte van de presentatie, ord. te doen van libel,
en de gereq. cond. de req. niettemin in de kosten.
Uulke Piers voor hem en als man en voogd van Bauck Johannis dr, en caverende daarvoor, en
transport hebbende van Homme Hommes te Ferwerd, en caverende voor Lijsbet Frans dr. zijn
huisvrouw. Contra
Willem Jaspers voor hem en c.d.r voor Geert Douwe dr. zijn e.h.
Het HOFF doende recht op de verzochte pervijsie cond. de gedaagde te namptificeren 200 g.gld en
ten principale in factis.
29 juni 1614.
Thomas Allis burger en brouwer binnen Leeuwarden, applt .
Contra
Ida en
Anna Adriaans geass met Joh. De Veno, fiscaal dezer Steede. HET HOFF verklaart de appellant bij
het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard. En cond. hem in de kosten.
Anna Remkes wonend in de Jouwer aplt,
36.

contra Epe Piers

...niet bezwaard.... en in de kosten.

30 juni. 1614
Jacob Herts als man en voogd van Welmoed Lijuwes zijn e.h.
contra
Henric Claas zn.
voor hem zelven, en Rijurd Feckes als last hebbende van Peter en Hubert Claes dr; en Ids Fockes
als vader en leg. administrateur van Focke zijn zoon bij Lijsbet Claas dr; allen erfg. van wln. Claas
Pieters, in leven burger en markt meester te Franeker. HET HOFF ord partijen te compareren voor
Runia ..... poincten... 1. Oft Tyerck Ryurdts een brief van obligatie heeft gepasseerd, bij Pieter
Taeckes; ter wat summe, en uit wat oorzaken. 2. Oft Thonis Stoffels brouwer te Sneek bij Daniel
Jacobs te Franeker, enige penningen hebben betaald, voor Peter Taeckes, aan Claes Pieters, voor
wat summa en wanneer? En uit wat oorzaken. 3. Oft de voorn. Tonis Stoffels en Daniel Jacobs
betalen voor Pieter Taickes aan Claes Pieters, en de zelfe Claas niet weder heeft ontvangen, de
obligatie brief bij Taecke vs. gepasseerd. 4. Oft Tonis Stoffels en Dauwe ( Daniel?) Jacobs alzulke
obligatie brieven hebben weder overhandiget oft Peter Taeckes in verminderinge van de penningen
van Peter Taeckes oo..... vn. Tonis Stoffels van toe(be)taeling? En een brief een b.... gedaan aan
deselve Taecke, 5. Daer aff de brieven bescheiden en annotaties en quitanties te recouvreren. 6. Oft
Pieter Taeckes geen optekeninge heeft gehouden van de brijf hem bij Jacob Heerts geleverd en
roerende van het selve als daar aff mag zijn.
Hoecke Wijtzes (Uijtzies?)wonende in de Zuiderdrachten, contra
Haie Joachims en Lyuwe
Wopkes. HET HOFF cond. Lijuwe Wopkes een der gedaagden, de req. te betalen 29 g.gld; met
schade etc...; en mede in de kosten, verklaart voorts Haie Joachims mede reqiureerde, met zijn
presentatie in het antwoord te mogen volstaan, en de req. daar te boven niet ontvangbaar.
37.
Hieronimus Abbema als vader van zijn knn; Taecke Scheltingha voor hem zelfs, Lijuwe Simons als
m.e.v. van Jeldert Schelting te Ee; Wijtske Scheltingh(a) voor haar zelfs, geassisteerd met Gijsbert
Buma haar man, als erfg van Wijbe Scheltingha en Auck Roersma. hun ouders, impt.
Contra
Tijerck Idts zn n/ux; te Deersum, Aele Pieters te .... ? en Sibbel Pieters te EE.
HET HOFF verklaart de impt. niet ontfangbaar.
Claes Pieters te Franeker, voor hem en c.d.r voor Anna Jans dr; zijn e.h; impt. Contra
Sapes wonend tot Bierum (?) in de klokslag van Dokkum, ......... niet ontfangbaar.

Gercke

Michael d'Hui Req.
Contra
Henric Gerrits burgemeester te Leeuwarden, en
Olpherd Gijsses als voorm over Rinske Hans dr. In Factis, voor alle dilay, voor Eijssingha, .....
1 juli 1614
Pieter Goitsens ged. en req.
Contra
Lupck Claas dr triumphant. In Factis.
Harke Wijbes als m.e.v van Ees Fijte dr en Fennerd Sibrands als m.e.v van Tijets Fijte (?) dr; en
beide c.d.r onder verband van goederen; e in die qual erfg van Tijeed Fijte dr. hun moeder;
Contra
Luts Fijte dr; wed van Douwe Theunis gereq. In Factis.
Tyerck Rijurdt Bants als curator en resp executeur, over de weeskinderen van Hans R.. ? en door
cessie het recht verkregen hebbende van Lijntien Pieters dr; wed van de voorn R..... Contra
Antonius van Aeluwe, ritmeester over een colonne paarden, vanwege de heerlijkheid Friesland.
HET HOFF cond. de ged. om de impt. te betalen 2400 c.gld. met schaden etc... en verklarende de
goederen bij Wijbrand van Aeluwe nagelaten daar voor gehypothekeerd, en cond. de ged. in de
kosten.
39.
Pieter Alles en Rixt e/l applt Contra
Hemke Edes en Jelle Jelles, als m.e.v van Anna en Ida
zijn huisvrouwen zuster, en als last hebbende van Sijurd Folkerds, haar huisvrouwen broeder, en
erfg. van Cornelia Jans wed. van Tijs Peters geapp .... niet bezwaard bij het vonnisse van de
Nederrechter..
Geb Wijbe dr. geass. met cons. van Wijbe Jacobs haar vader;
Contra
Wijbe Gerkes in
de Zuiderdrachten. HET HOFF gehoord de eed tot versterkinge van de impt's aangeven gedaan,

verklaart de applt niet ontvangbaar. En om redenen compenseert de kosten.
Claes Folgra req.
Contra
Janke Rienks gereq. HET HOFF rejecteert de exceptie en
cond. de gereq. te antwoorden.
40.
2 juli 1614.
Claas Wolters, schepen der stede Haarlem; Contra
Wabbe Wijbes en Syurdtke Hans dr; e.l.
HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende ord.
dat de geappelleerden originaal gedaagden aan de appellant moeten betalen 385 c.gld; 10 str. en met
schaden en intressen. En compenseert de kosten.
Wabbe Wijbes en Sijurdtke Hans dr e.l.;
Contra
Claas Wouters schepen te Haarlem.
...niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
4 juli 1614.
Rints Jelderts dr; huisvrouw van Hylke Dijurres; Contra
Auck Henricx e.h. van Jan
Harmens HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek.
41.
Fedde Jelgersma burger in Leeuwarden als m.e.v. van Atke Sijurds dr; contra
Jan
Johannes te Belkum, HET HOFF verklaart de appellanten bij het vonnis van de Nederrechter niet
bezwaard.
Hidde Ebles te Tjerkwerd
Contra
Homme Hoitema en Agge Joukes als volmachten van
de ingezetenen van Eemswouderhem, Morrahem, Abbega, Oosthem en Folsgae(r)sterhem. En
Scherwalmahem (!) HET HOFF verklaart de requiranten niet ontvangbaar.
Epe Pieters en Siju Teetses e.l. te Balck.
Contra
Trijn Broers, nagelaten wed. van Haring
Pieters, en als moeder voor haar kinderen bij de vs. haar man.
In Factis, post Ferias.
Jan Scheltes tot Harlingen, Contra
Willem Meinerds te Swolle ged. HET HOFF ord
partijen te compareren voor de commissaris die hen zal verenigen indien niet, hem informeren op de
Faicten,
42.
Wibe (Pibe?)Douwes, Burger in Leeuwarden, als man en voogd van Clara, Simon Binnerds en als
last hebbende van Eppe Joachims, wonende binnen Aurick, en Beij Simon Binnerds e.l; zijn zwager
en zuster, en Clara en Beij mede als erfg. van voor 2/3 part van Oege en Uulck zijn wln. broeder en
zuster, mitsgaders Simon Binnerds en Sibbel Oege dr. hun ouders, impt. in conv. en ged. in
reconventie.
Contra
Wobbe Luitiens,voor hem en nom. ux.; idem in conv. en reconv.
HET HOFF verklaart de impt. vanwege Claar en Beij Simons dr. niet ontfangbaar, en in zijn
vorderen qualiteit cond. de impt. in de halve kosten, tot s'Hoffs taxatie. En in reconventie recht
doende cond. Pibe Douwes vanwege Claer zijn e.h. en Beij Simons dr. te leveren het reversaal,
volgende de akte van 18 maart, 1612, en om redenen compenseert de kosten. En voorts voor
Hillema.
5 juli 1614.
Pieter Hans zn. te Huizum, en Jacob Andries te Leeuwarden, als voogd van Griet Hans dr; zijn e.h.
Contra
Sijne Boekes te Teerns voor hem en als last hebbende van Haie Michiels.
In Factis voor v.d Sande. (Sandio)
Foucke Pouges req. Contra
Douwe Abbema , deurwaarder. In Factis voor Eijssingha,
binnen 4 weken peremptoir, en binnen 14 dagen in staat van wijzen te brengen.
43.
6 juli 1614.
Aarend Wabbels voor hem en zijn huisvrouw,
Contra
Agge Lolles en zijn e.h; In factis
Rintse Martens tot Ferwerd impt

Contra

Eelcke Hermans dr. te Jelsum, en Hetse

Wijbrands te Leeuwarden, en Cornelis Reins als mede voormomber over Breutick Heres. In Factis.
Beij Laurens dr. wed van Jan Henricx impt.
Contra Rijurd Martens ged. en opponent.
HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden
Ulbe Rijurdt zn Bantert, en zijn e.h.;
Contra
Marij Pieters te Franeker, als
bestemoeder van Griet Gerrijts dr. HET HOFF ord. partijen te compareren voor de Commissaris
POINCTEN: 1. Wat goederen en hoeveel penningen Anna des geappelleerde moeder in berns
mede gegeven heeft; bij het huwelijk met Gerrijt Hendriks. 2. Van wie haar Anna deselve goederen
en penningen aangenomen of aanlevert zijn. 3. In wat jaar het echt begost, ende Anna overleden is.
4. Oft daar overwinst oft onderteringe gedurende het echt is gevallen. 5. Oft Gerrijt Hendriks hem
wederom begeven hebbende tot het andere bed, geen scheidinge met zijn kind gemaakt heeft. 6. Zo
ja is de scheidinge daaraf te recouvreren. 7. Oft bij affrekeninge ten tijde van de gepasseerde acte
van de 8e juni 1605 bij de geappelleerde overgeleverd ..... van de getuigen der andere echte staande,
bevonden is, de geappelleerde van haar moeders wegen 220 c.gld te mogen competeren. 8 de
afrekeninge vandien te recouvreren.
44.
Johannes Sijurdts req.
Contra
Dirck Claas burger in Bolsward, als man en voogd van
Piterck Jans dr; vervangende de proceduren van Eelke Harkes.
Het HOFF ord. partijen te
compareren voor Jukama, die partijen zal verenigen.
Waling Walings, Barthout Barthouts, Cornelis Gerbrants, Jacob Stevens als last hebbende van de
ingezetenen van St. Jacobi Parochie in die Bild (!) en Waling Adriaans, Dirck Willems, en Lenerd
Arends en Harent Henricx als in dezen volmachten van St. Anna Parochie
Contra
De Gedeputeerde Staten van Friesland. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. de nieuwe
inhouding in het het uitgaan van het jaar 1601 gemaakt voor de tijd van 7 jaren te leveren, en dat op
voorgaande pacht, mits betalende een vierendeel jaars pacht tot een geschenk, en dragende de
anderen bij bezwaarnissen hen daarbij te laste gelegd, ende alle attentaten van exceptie en anders
daartegens gedaan, kosteloos en schadeloos af te doen, verklarende de impt. verder niet
ontfangbaar.
45.
Jan Cornelis zn Brouwer in “De Cop” te Delft;
Contra
Haie Wijtzes en Jimme(?)
Jurriens dr. HET HOFF cond. de ged. aan de imp.t te betalen 599 c.gld; 8 strs op termijnen als in
de bare ten processe in conclusionem verhaald, met schaden etc....
Auck Hessel Johannes wed. voor haar en als moeder en leg tutr. van haar kinderen bij de vs. Hessel;
Contra
Pauwel van der Voort lakenkoper te Amsterdam. In Factis
Haio Tasma als erfg. ex testamento van wln. Tyerck Pha..sten ( Phaesma??) als naaste bloed van de
vs. Tyerck zijn halfbroeder. Contra
As (?) Taecke dr. in tijden e.h. van Wijbet Stevens
althans e.h van Albert Terwerf (??) Taco Wijbes, Wijts Wijbe dr; e.h. van Suie..r Pieters, Brand
Wijbeles(!), Steven Wibets als kinderen en erfgenamen van Wijbet S.... ? IN Factis.
46.
Berend Henricks burger binnen Groningen, voor hem en als voorstander van zijn twee kinderen bij
Marijtij Egberts zijn overleden huisvrouw. Contra
Mense Folkerds, als erfg. van Folkerd
Pieters zijn vader en als volmacht van zijn moeder, Cornelis Harmens en Sicke timmerman als
voogden van hun resp. huisvrouwen, Metske Minnes op Collumer Uiterdijken, voormomber over
Tijaard Takes jongste kinderen, Rentse Tyaard Takes aldaar, Taecke Tijaerds te Leeuwarden; de
wed van Jan Claas nu e.h van Taecke Wijbes, wonende op het Oog in Burumerland, de erfg. en
kinderen van Jan Claas en Jan Claas wonende op de Rugewaard, en Jan Jans wonende bij de vs.
weduwe, gedaagden. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 277 dalers, met
de intressen etc. vandien. Onverkort gedaagden hun recht tegen de ingezetenen van Burum.
Antoon de Mol als curator over de weeskinderen van Oratio Provana (?) applt.

Contra

Jan Faber geappelleerde, ... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
47.
Dr. Gellius Heidoma adv. v.d Hove
Contra
Jacob Hans zn. te Jorwerd en Tyaerd
Fons mede te Jorwerd. HET HOFF cond. Tijaaerd Fons een der ged. om de impt. te betalen 54
g.gld; met de schaden sedert de litescontestatie; in in de kosten; en voorts niet ontfangbaar;
onverkort de vs. Fons zijn recht tegen Jacob vs.
8 juli 1614.
Bauck van Dekema Contra
Haring van Roorda, wed, van Albert van Dekema; HET HOFF
cond. de gereq. te gehengen en te gedogen dat de voorgaande sententien haar voortgang zullen
hebben. En haar oppositie daartegen kosteloos en schadeloos af te doen.
Sijurd Annes en Hebel Johannes dr e.l. bierstekers te Staveren,
Contra
Johannes Sijtses
aldaar, onder verband van goederen en c.d.r voor Claeske Jans dr. zijn e.h.
HET HOFF cond.
de ged. aan de impt. te betalen vierhonderd twee en dertig c.glds; met de schaden en intressen etc....
48.
Doed Piers wed van Abe Pieters te Kimswerd, nu huisvrouw van Pieter Sibles, voor haar en door
scheidinge het recht hebbende van haar kinderen bij de vs. Aebe getogen. geassisteerd voor zoveel
nodig met Jelmer Pieters binnen Leeuwarden.
Contra
Hans Wouters, burger binnen
Franeker. HET HOFF verstekt de impt. ten principale, cond. de ged. de impt. te betalen 36 c.gld
met schaden etc. en in de kosten.
Tyerck Dirks impt. Contra
Albert Monnikhuis advocaat voor dezen Hove. HET HOFF
cond. de ged. de impt. te betalen 170 c.gld.
49.
Ids Sipkes wonende te Schildwolde, voor hem en als het recht hebbende van Simon Sipkes zijn
overleden broeder. Contra
Thomaske Willems wed. Sipke Haytes, voor haar kinderen;
resumernde de proceduren bij de vs. Sipke. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de helft
van 250 g.gld met schaden etc... onder deductie hetgeen reeds is betaald, en om redenen
compenseert de kosten.
POINCTEN: 1. Oft nadien Douwe Hans Jellis tusschen de moeder van Frans en de voorkinderen
enige scheidinge gemaakt hebbn. 2. Indien ja, deselve te recouvreren. 3. Van wien en wanneer de
impt. de brieven ten processe met AA, BB en CC etc tot FF heeft bekomen. 4. Hoeveel penningen
nog stonden te betalen in den jaren 1566 en 1571van dezelve roeden lands bij Sijbrant Jans gekocht.
5. De brief daarvan te recouvreren. 6 ( op vorige pag.) Oft bij het leven van de moeder noijt
vermaninge is gedaan om de betalinge van gemelde schulden? Indien nee, uit wat oorsaak dat
geschied is;.6(a). Oft de impt. niet dikmalen hier te land bij zijn moeder of elders een geruime tijd is
geweest? En hoelange zij in de Ommelanden is geweest; 7. Oft Sipke Hans originaal mede
gedaagde na zijn moeders dood hem noijt de erfenisse van deselve mede aangenomen heeft, noch
eenich van haar genoten. Uit wat oorzaak de schuld van Ulbe Goitsens oft de gemeente van Catlijk,
procedeerde en wanneer die is opgeleverd. 9. Oft oock de impt. niet de betalingen van dien uit zijn
moeders name ende h.... gedaan heeft? 10. Indien Ja, oft dan de obligatie Lubbert Engberts, haar
man, heeft tenminste daarvan een deel genoten? 11.Wat van de voorkinderen ingebrachte goederen
zijn geweest, daaraff mentie wordt gemaakt in de liquidatie van de 25e febr 1577 met F? aber !. Ten
processe overgelecht, 12. Wanneer en waer Simon Sipkes is overleden.
Claas Jans en Agge Pieters tot Molckwerum; en als speciale last hebbende van de gemeente van de
Gereformeerde Religie, en enige anderen aldaar, buiten de selve gemeente.
Contra
Jan Nankes, Sijbolt Sijtses, Tijalling Berends, en Here Broers gedaagden.
HET HOFF cond. de gedaagden te doen rekeninge van de administratie van de geestelijke goederen
welke zij in de jaren 1610 en 1611 gehad hebben; en mede van de opkomsten die vallen van de
jaren 1590 hier ten en over behoren geroepen te worden, daar beneffens ook zovele ook zovele in
huur te gedogen dat hun successoren voortaan van gelijken doen, en cond. de gedaagden in de
kosten dien aangaande gevallen, ende nopens partijen te vorderen voor Saekema en Eijssinga te
compareren. POINCTEN: 1. Wat de oorzaak is dat tot laste van de dorpe Molkweren 12 str

opgenomen zijn, daar in de dorpe Warns, oft elders op de zelfde zijd' en tot deselve werken met
meer dan 10 strs omgeslagen zijn. 2. Waarom het vrijschot van de huisschattinge geemploijeerd is
geworden, 3. Oft op deze aangaande ook bij den gemeente eenigen order is gemaakt? 4. Oft de
selve van de ganse gemeente of het meerendeel is, dat de administratie ...... zal worden gedaan,
gelijck die langer is gesteld? Ende indien ja, oft deselve alle van de gesindte moeten zijn? 5. Oft
oock bij eenige rekening van de gemeente het kerkvoogdij ampt gedelimiteerd, met de andere
rekeninge ............
6. Ende het boeck daeromme op te brengen van ontfang, ende uitgave der
schulden worde gedaan.
50.
Idsert Solkema applt
Contra
Sipke Juelkes (??) HET HOFF doet te niete het vonnis
van de Nederrechter en bij nieuwe sententie cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat de
appellant het niaar ende also de grond van de huisstede in questie toegewezen worde, en om
redenen compenseert de kosten.
Ju Tijerks wonende tot Uut...als ?? Jan Martens Gravius als ontvanger van Wijmbritseradeel.
HET HOFF cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat bij de impt. uit handen van de commissaris
onder genoegzame cautie gelicht werde 107 c.gld; van kapitaal en 75 (dito) van intressen onverkort
de gedaagde anderszins zijn recht bij hem bevonden zal. En om redenen compenseert de kosten.
Ocke Sijouckes Syoukes Phanij, burger binnen Bolsward voor zijn kinderen bij wln Maike Willems
zijn voorwijff; en als man en voogd van Ebel Baukes zijn teg. e.h.; en c.d.r. onder varband van
goederen.
Contra
Epe Augustinus Algra voor hem zelven en voor Jan Lamberts
intervenierende, gedaagde. HET HOFF cond. partijen te compareren voor Haringsma die hen zal
verenigen indien hij kan, zoniet hem informeren op zekere poincten: 1. Wat mobile goederen de
kinderen hebben gehad. 2 .Oft enige scheidinge daar van is. 3. Zo ja, die te recouvreren.
51.
Epo Augustini Algra
Contra
Ids Baukes te Schraard, ged.
Het HOFF ord. de impt. onder de presentatie in de punten 15, 16, 17. gedaan in zijn repliek, de
gedaagde te betalen de helft van 134 c.gld. vermogens de obligatie brief d.d. 17 april 1611.
Tyaard Ulbes n/ux en Anna Bauke dr Pieter Bonnes te Sneek, Griet Bauke dr te Staveren, Auck
Baucke dr te Bolsward, Geert en Pibe Baukes te Harlingen,en Simon Baukes te Witmarsum. EN
Merck Buwes resumerende de proceduren bij Bonne Pieters.
Contra
Jacob Johannes te
Sneek vanwege zijn huisvrouw, Mients, Pier Unia dr; en Pier Piers Unia ........ niet bezwaard bij
het vonnis van de Nederrechter. En in de kosten van het proces.
52.
( doorgehaald) Frederik van Vervou (?)
Contra
Douwe Abbema, onder beneficie van
Inventaris van Taecke Abbema zijn broeder.
Jfr. Cunira van Donia, wed van Sijrck Botnia, Req.
Contra
Feddric van Vervou als
man en voogd van Jfr Jel van Oostheijm, sampt Hisse van Oostheijm, gereq.
HET HOFF cond. de ged. bij pervijsie de in hibitien en ordannantie van de commissaris te
obtembreren (?) als ook voorts te gehengen en te gedogen dat de req bij deselven werde gestijvet
ende gesterkt in de possessie van de goederen en gerechtigheden bij Jfr. Helena van Bunau
nagelaten , ( van de) huizinge, hovinge, sate en landen Jouwema ( Jourmansa...? ) genaamd,
gelegen te Britsum en hun oppositien daartegen kosteloos en schadeloos af te doen. En compenseert
de kosten.
Jfr Eelck van Eemingha wed van wln Pieter Aggema, te Witmarsum, voor haar kinderen bij de vs.
Aggema getogen.
Contra
Jfr. Ins van Scheltema wed. van Epo van Ailva, te Witmarsum,
voor haar en als wett. voorst. van haar kinderen. HET HOFF .... leeg.....
53.
De erfgenamen van Jan Bonteman, Jan Stoffels als man en voogd van Grietie Bontemans, en als
last en proc. hebbende van Martien Bontemans e.h. van Claas Jans, als erfg. van Cornelis Willems

en Maritien Dirks dr; en als immediate erfg van Luelt Jans hun overleden moeder.
CONTRA
Steven Willems gedoemde. HET HOFF cond. de gereq. ( de somma) te vergroten met 80 c.gld; 10
strs, en met 100 c.gld in de tweede post van zijn overgelegde staat en aanwijzinge van de goederen
der kinderen. Nochtans al de gelden en gedeelde inboelen bij hem voor zijn kinders ontvangen, ten
tijde dat het sterfhuis van Luelt Jans werde geopend, mitsgaders met zijn kinders aandeel van de
rentebrieven zoals verhaald, van der triumphanten debat, met de renten daarvan sedert het
overlijden van zijn kinderen verschenen; onder deductie van 't 'geen daar af is betaald, en voldaan
ende noch komt te deduceren, voor kosten van het proces; ... dat de voortgang van het proces haar
loop zal hebben, en verklaart de req. tot hun genomen eis en conclusie verder niet ontvangbaar, en
om redenen compenseert de kosten.
54.
Wijtse Meints req. Contra
Claes Hendriks te Eestrum als last hebbende van Anna
Luitiens zijn schoonmoeder. IN Factis voor Eissinga; binnen 6 weken peremptoir.
Pibe Pibe in de Hommerts, Contra
Anna Jouckes aldaar, en opposant. HET HOFF
rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden.
Jarich Wopkes req.
Contra
Jelmer Pieters te Paesens,
Het HOFF cond. de ged. te bekennen of te ontkennen de brief van obligatie, en reserverende de
kosten.
Reiner Syurds als curator over de kinderen van wln Henric Harmens. En in de qlt. cessie hebbende
van Willem Tijss en Aafke Michiels, impt.
Contra
Claas Feddriks en zijn
huisvrouw, HET HOFF rejekteert de exceptie, en cond. de ged. peremptoir te antwoorden.
Syuck van Wijnia cum uxore
contra
Dr. Johannes Campegius en hopman Claes
Roeloffs. HET HOFF ontzegt de gereq. zijn verzoek.
55.
Pier Johannes zn Tania, impt
Contra
Douwe Abbema deurwaarder v.d. Hove; HET
HOFF doende recht op de verzochte pervijsie cond. de ged. te namptificeren 56 c.gld 12 strs; en ten
principale in factis.
Idem impt.

contra

eodem ged.

IN Factis.

Frederic van Vervou impt Contra
Douwe Abbes onder beneficie van inventaris erfg. van
Take Abbes zijn broeder. In Facis binnen 2 maanden peremptoir.
Martien Wijchers en Harmen Reiners, als volmachten van de ingezetenen van Olde Trijne Contra
Johannes Schouwen te Wolvega, als voogd van Anna Boelis zijn huisvrouw, Andries Willems als
vader en voorst. van zijn kinderen bij wijlen Roeloffke Boelis, als erfg. van Griet Boelis hun
moeder, in leven e.h. van Bauke Roeloffs. In Factis binnen 2 mnd peremptoir.
Uble Erijts applt,
Contra
Sijbrant Wijtses IN Factis binnen 2 mnd. peremptoir.
56.
Sibren Hans te Marsum, voor hem en als man en voogd van Rixt Syurds dr; en c.d.r onder verband
van goederen.
Contra
Pieter Claas zn vanwege zijn zoon bij Bieuck Take dr; En
Jancke Takes voor hem en onder verband van goederen intervenierende. In Factis.
Sibren Hans zn. te Marsum aplt
Contra
Jancke Teackes te Tzum. HET HOFF doet te
niete het vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe sententie .... admitterende partijen hun vermeten
te verifieren (?) voor de commissaris van den Hove binnen een maand peremptoir. En om redenen
compenseert de kosten.
Uupke van Burmania Hans Lens, Harman Harcks, en Willem van Velsen voogden van het

weeshuis binnen Leeuwarden. Impt
Contra
Jfr. Genoveva Rattaller wed. van wln.
Wolfert van Lezaan, en Elizabeth en Margarethe van Rattaller; ged. HET HOFF cond. de ged. de
impt. te ontwijken en laten volgen de 15 roeden veens ten Libelle verhaald en te betalen hetgene
daar uit bij hen is gegraven, met de schaden etc. vandien. Onverkort nochtans de ged.hun recht
tegens de genoemde hemriksgenoten, bij nieuwe rooiïnge en smaldelinge bevonden zal worden.
57.
Simon Jans te Jelsum als voormomber over Sibe Harkes impt
Contra
Dirck
Jacobs en Jacob Jacobs. In Facis.
Wiers(?) Jen.... es (?) en Trijn Jans dr e.l; contra
Jacob Canter van Oosten, voor hem en
als m.e.v van Machteld Uufkes zijn e.h; en c.d.r
IN Factis.
Wijtse Scheltingha, req.

Contra

Nanne Pibes Abbema (Obbema?) In Factis.

Dirck Jobs zn. en Frans Jobs als curators tot de ontscheiding van de weeskinderen van wln. Jan Jobs
hun broeder; geass met Job Cornelis en Naninck Jans dr el. als bestevader en – moeder, van de knn.
CONTRA
Hil Jacobs dr e.h. van Pieter Gerrijts, IN Factis
Henric Jans als cur. bonorum, over wln Pieter Kingema en Aelke Heeres geabandonneerde
goederen.
Contra
Saeckle Intes Kingema, ged. IN Factis voor Joh. van de Sande.
58.
Gerbrand Tonis wonend aan St. Jacobs Parochie, Dirck Rienks te Minnerdtsgae, zoon en
schoonzoon resp. van Trijn Dirks dr. nagelaten weduwe van Cornelis Gerbrands binnen Harlingen,
als last en procuratie van haar hebbende, deselve Cornelis en Tyepcke Barthouds aan O. L.V.
Parochie, mede last hebbende van Griet Cornelis dr .haar moeder, en zij allen voor deselve hun
moeder, en onder verband van goederen etc.
Contra
Mr. Abelus Attema secretaris van
Tietjerksteradeel, als cur. van Gerrijt Douwes de Lew(e) en Hein Andries te Menaldum, Jan Fockes
Benner (Renner?) te Franeker, als voogd van Geertien Andries zijn e.h; Tyerck Bauckes te
Welsrijp, als voogd van Jouwke Andries dr. zijn e.h. en zij tesamen en als conj. pers c.d.r voor hun
mede erfg. van Andries Jans en Tseets Jans dr; hun ouders, en in die qual. geprefereerde crediteuren
van Tonis van Sutfen en Trijn Dirks dr in tijden e.l. in conv. ged. en in reconventie eisers, HET
HOFF verklaart de req. tot hun eis in conv. niet ontfangbaar onverkort hun recht jegens de ander
in reconv. recht doende cond. de gereq. te gehengen en te gedogen dat de req. hun rechten en ten
achter wezen zulks bij liqiudatie voor Ulenburg voorgaande commissaris. Zo ten principale als
kosten en intressen bevonden zal worden, hem te competeren, ontvangen en genoten van de
penningen na mei 1614, verschenen, uit handen aan hen kopers van de bruikwaarde der landen, en
huizing zijn gemeldet. En om redenen compenseert de kosten.
12 juli 1614.
Ew Tyaards Hoytema als voorm over wln. Sibren Renkes en Anna Sipkes weeskinderen, en last
hebbende van Ansck Sipke dr; wed. van Haencke Gerbrans, e.h. van Sibrant Carstes, reducent in
conventie en in reconventie; Jan Eemes als voogd van Aetie Buwe dr; Riemmer Aebes als man
van Jenck Tyallings, dr en voor de helft erfg. van wln. Oem Sibrants, haar zusterlinge, geadsisteerd
met Jan Gelis secretaris over Lemsterland, haar, Joukes curateur, gereq. in conv. en in reconv. In
Factis.
60.
Henric Fockes curator over de verlaten boel van Matrien Lenerds wed. van Jacob Fransz Duijst van
Voorhout, gewesene brouwster te Delft, impt
Contra
Cornelis Intes, burger te
Harlingen, voor hem en Auck Beerends zijn huisvrouw, en c.d.r HET HOFF doende recht op de
versochte pervijsie cond. de ged. te namptificeren 7100 Lb. Voorts in factis voor voorgaande
commissaris.
Liolt ( Luelt) Piers ( Pals?) wed van Sijmon Lijuwes, voor haar en als wett. voorstander van haar
knn.
Contra
Aart Willems.
HET HOFF doende recht op de

versochte pervijsie cond. de ged. te namptificeren 300 Lb. En ten principale in Factis.
Jille Bottes burger en biersteker binnen Leeuwarden
Contra
Tieed Sipke dr ged. . In Factis ante peremptoir voor alle dilay.
Tyaard Ebes Wijtsma gec.

CONTR

Jfr. Doed Wijtsma, triumphante. In Factis.

Pier Dirks secr. der stede Hindelopen, en scriver van de compagnie, des ridder en rentmeester Jean
Bancx impt. en geexcipieerde.
Het HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir
op de eis van de impt. te antwoorden.
Obbe Obbens, secretaris van Geesterland, impt
Contra
Dr. Theodorus Heertum (?)
(Heerstra?) en Bauck Ruerda e.l te Sneek. HET HOFF doende recht op de versochte pervijsie cond.
de ged. om te namptificeren 600 g.gld; en ten principale in factis.
13 juli 1614.
Galeijn Dombergen postulant in Oldegae, als c.p. en c.d.r voor Peter Dombergen zijn broeder, en
Anna Dombergen zijn zuster, als erfg. van Louis Emelis Dombergen, en Neel Pieters zijn ouders,
ende (van?) Cunerus Petri gewesene bisschop binnen Leeuwarden zijn oom, impt. in conventie en
gedaagde in reconventie.
Contra
De gedeputeerde Staten van Friesland, idem in
conv. en reconventie HET HOFF cond. partijen te compareren voor de commissaris die hen zal
verenigen indien hij kan indien niet ,den Hove rapport doen.
Mr. Johannes Frankena adv. v.d. Hove,
Contra
Johannes en Mr. Martinus ten Hore
gebroeders, Wiltet Frankes hun wln. broeders zoon, en Jan Mullaer als oom en voormomber van
Trijnke Franckes en Aarend Pieters voor hem zelven ged. in conv. en eisers in rec. In Factis.
62.
Archibal(d) Bett nu Leeuw (?) van capitain Feckes als garnisoens hopman binnen Utrecht, als
last en procuratie hebbende van Christina Sas, wed. en salvenster (?) van wln Berend Uteninge, in
leven secretaris van het gerecht der stede Utrecht, en van Elisabeth en Adriaan Utening, voor
henzelve en Jacob van As van Wijck, canonic tot St Pieter te Utrecht, als voogd van Elisabeth,
Floris van Uteninge en tesamen erfgenamen van Berend Uteninge.
CONTRA
Jan van Leeuwen op het Heerenveen. HET HOFF houdende de proceduren aan des gedaagdens
zijde voor geconcludeerd, ende op de versochte pervijsie recht doende, cond. de ged. van het graven
der gemeene Grifte en de gecochte (?) venen te stiep (per) steden (??) off enige gegraven turff
vandien te ver... of te vervaeren, en ten respscte van .... In Factis; voor Hillema, voorgaande
commissaris.
Geertgen, Jan Wobma wed. van Harmen Pieters voor haar en haar kind, impt Contra
Claas Henriks brouwer te Arum. HET HOFF gezien de proc. verklaart de gedaagde contumax; en
admitteert de impetrante haar vermeten te bewijzen.
Wijger Buma op de Vleeren voor hem en als last hebbende van Web Renks dr. wed. van Botte
Luitiens, req.
Contra
Folkerd Ubles ontvanger in Westergeest. In Factis.
63.
Gijsbertt Ruisch secretaris van de Rekenkamer Generaal in den Hage, voor hem zelven en Cornelis
Jacobs van Wou, weesmeester aldaar, als man en voogd van Neeltien Ruisch, en c.d.r.; en Gijsbert
en Cornelis beide als conj. pers. Etc. voor Nicolao Ruisch, Aeltien, Maike en Neeltien Ruisch, hun
broers en zusters, als erfg. van Jfr. Alijt van Suilen hun moeder.
Contra
Timen van Cuijck burger binnen Leeuwarden. .......... geen uitspraak...............
64.
Bronger Brongers te Collum,
Contra
Jan Heres aldaar; HET HOFF restituerende de
req. en gunt hem noch tijd zijn produktie te mogen den, voor de eerste rechtdag ordonnerende

partijen ten principale in state van wijzen te brengen, binnen 14 dagen en cond. niettemind de req.
in de kosten.
Gerbrand Jans binnen Leeuwarden als cessie hebbende van Pieter Gerrits. Impt
Contra
Pieter Auckes voor hem en o.v. goederen, voor zijn huisvrouw, HET HOFF doende recht op de
versochte pervijsie cond. de ged. te namptificeren 133 dalers, en ten principale in Factis.
Jelle Bottes en Wijbke (?) Eelke dr; e.l te Leeuwarden, als cessie hebbende van Douwe Wilkes,
burger der stede Sneek, voor hem en onder verband van goederen, de rato gecaveerd hebbende voor
Fopck Oeds zijn huisvrouw.
Contra
Dr Pieter Loo, adv. v.d.Hove. IN Factis.
Sibrand Wibrands req.
Contra
Tjerk Dominicus gereq.
HET HOFF restituerende
de ged. tegen verloop van tijd en gunt hem alsnog zijn produktie te mogen doen, ordonnerende
partijn hun proces in staat van wijzen te brengen, ad primum post magnas ferias; cond. niettemin de
req. in de kosten.
65.
Jan Doekes impt.
Contra
Albert Benedictus, vanwege Antie Heres zijn huisvrouw,
Henricus Foris (?) en mr. Joachim Hero Joachims advocaat voor dezen Hove, HET HOFF doende
recht op de versochte pervijsie cond. de ged. te namptificeren 44 g.gld en ten principale in factis.
Jacob Sschouten als man en voogd van Anna Geijssens appt
Contra
Dr. Joh. de
Veno als erfg. ex test. van Dr. Henricus de Veneo, ende Henricus de Veno, als erfg van Moederke
Knoop en Mathijs Knoop zijn moeder en bestevader, in die qual. res. de proc. beghost; bij als
mediate universeel erfg. van Mathijs de Veno en mediate erfg van Moederke Knoop en Mathijs
Knoop. HET HOFF houdende de proc. voor des appellanten zijde voor geconcludeerd, wijst
partijen in factis in forma.
Harmen Jans req.
Contra
Griet Jans gereq.
HET HOFF restituerende de req. gunt
hem de tijd van een maand om zijn produktie te mogen doen, en de proc. in state van wijzen te
brengen voor de eerste dag na e vakantie.
Guillaume van der Venne, impt
Contra
Anna Jans wed. van Albert Aarends Harderwijk,
hopman, ged. HET HOFF doende recht op de versochte pervijsie ord de ged. te namptificeren 250
Lb. En ten principale in factis.
66.
Wate Harkema
Contra
Wigle Roukema, en Wibe Wierds. HET HOFF cond. de ged.
de impt's overgelegde stukken onder ede van calumnia te beantwoorden, onverkort de selve en hun
gevoegde's rechten ten principale, en compenseert de kosten.
Willem Jans en Syouck Joachims dr e.l; te Minnertsga, en c.d.r voor de erfg. van Andries, Andries
Sioerds applt.
Contra
Gerlacus Versteveren geapp. en gebruikt hebbende
gemeenschap van g... In Factis binnen 2 maanden.
Syurd Joachims Unia

Contra

Douwe Minderts ged.

.... te namptificeren 200 g.gld

Abbe Freerks als cessie hebbende van Anna Hermannij en Trijn Jans dr e.l.
Contra
Folkerd Henricx, ...... te namptificeren 54 Lb. En ten principale in Factis.
Saaf Henricx burgemeester te Harlingen, impt.
Contra
Uulcke Uulckes HET HOFF
rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden.
67.
Oeds Epes Campen voor hem en als last hebbende van Epe Sibrants Campen zijn vader en als vader
en voorstander van Anke Epes dr. Campen en in die qual caverende voor de erfg van Anna Claas
dr. Contra
Andries Hiddema als voogd van Jfr. Aelke Galema.
IN Factis.

Jahannes Martens Gravius als cur. van Jan van Eijlens weeskinderen, impt
Contra
Sijds van Botnia, Gerrijt Aarts zn van Brandwijk, voor hem als erfg. van Aert Gerrijts, Johannes
Bloemendal, secr van Wijmbritseradeel, en Lenerd Jans tesamen curateurs over de nagelaten knn.
van Frans Jans en Douwk Poppes, secretaris van Worckum; vanwege zijn huisvrouw het exploict
geaccepteerd hebbende van de andere erfg. van Wijm Hans dr. ged. HET HOFF condemneert
partijen te compareren voor de commissaris die hen zal verenigen, indien niet, per inventarisatie
maken van de betalingen der rekeningen bij Sijds van Botnia; en voorts hem informeren op faicten
binnen 6 weken peremptoir.
Lijuwe Boijens req.
Contra
Dr. Otto Athonides, advocaat van de vs. Hove. gereq.
In Factis binnen 3 weken voor Hillema, en partijen hun zaak in staat van wijzen te brengen.
68.
Jacob Jacobs, burger en lakenkoper binnen Leeuwarden. Contra
Pieter Tyara, als
armvoogd en administrateur in Minnemae espel ged.
IN Factis.
Idem impt.
Contra
Willem Jans als boven. En als armvoogd van het Oldehoofster espel,
in Leeuwarden ged. IN Factis.
Idem impt.
Contra
Sijbe Sijbes, mede armvoogd in Nijhoofster Espel,

IN Factis.

Johannes Jenkis
Contra
Oeds Sickes Campen, en Douwe Eelkes Popta.
HET HOFF ord. partijen te compareren voor de Commissaris die hen zal verenigen, indien niet
,hem informeren op zekere poincten van offitie. 1. In wat voegen partijen hier te Hove zijn geraakt,
hetzij door citatie, oft vrijwillige comparitie? 2. De bescheiden of artikelen vandien te recouvreren.
3. Oft partijen alsnog veerdig zijn, dat des requirants pretensien volgens de overgelegde declaratie
werde getauxeerd.
69.
Goijcke Bennes Alsma, notaris en postulant binnen Sneek, als voogd van Trijn Gerloffs zijn e.h en
c.d.r.
Contra
Sibolt Sijurdts te Goutum, en de erfg. van Eenne Syurdts, en Beatrix
Gosse dr, geass met Pibe Douwes, burger en schepen van Bolsward, Haring Hettes te
Sibrandaburen, als m.e.v. van Jets Douwe dr; en in die qual. mede authorisatie hebbende over
Gerrit Gosses, sampt Minne Epes als vader en leg. adm. over Tieed en Marij zijn kinderen bij Auck
Gosse dr.
IN Factis voor Eissinga.
Albert Barents, burgemeester te Hoorn, en Claas Jans Bennings als cur o.d knn. van Brentse
(Breitse[n]) Sibrants.
Contra Dr. Otto Athonides adv. v.d. Hove. In Factis en het proces in
state van wijzen te brengen.
Allard Lamberts voor hem en als voogd van Lijsbet Henricx zijn e.h; Rodolphus Artopeus, dienaar
des Godd. Woords in Franeker, voor hem en nom/ux; Bets Jans dr. wed van Aebe Wierds,
geprefereerde en ge interesseerde crediteuren van Theunis Peters en Maiken Sijtse Bakes (?) dr. e.l
en en met de interessen van Willemke Jobs dr. de moeder van de vs. Maiken.
Contra
Uulke Piers.
In Factis voor Lyklema.
70.
Hendrik Oldendorp voor hem en vanwege zijn huisvrouw,
Contra
Goslick en Ids
Gerrits in hun qualiteit, en Claas Freerks als voogd van zijn huisvrouw, HET HOFF onder de
verklaring bij de gedaagde gedaan, ontzegt de req. zijn verzoek, en reserverende de kosten.
Adriaan Willems als man en voogd van Grietie Landegge, als erfg. van Lomme Landegge haar
bestemoeder, en eenige erfg vn Pieter Hendriks Hesop, van deze zijde. Contra
Harmen Aaldriks burger binnen Emden, als proc. hebbende van Gosse Aaldriks wed. van Sicke
Leeuwen, ged. HET HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde, cond. de ged. volgens het

accoord in het intendit overgeleverd, te betalen 629 Lb; 8 strs; sedert 14 mei lestleden verschenen.
Everd Cornelis burger in Leeuwarden,
Contra
Claas Dirks zn. en Bauck Gatsens
wonend op Wonserameer bij Wijns, ged. en gecontumaceerde; HET HOFF gezien de citatien
verstekt de ged. en houdende de overgelegde obligatie brief voor bekend, d.d. 30 okt 1609 cond. de
ged. samen en/of Claas Dirks voor het geheel de impt. .te betalen 50 g.gld met schaden etc. en in de
kosten en boetes
71.
Baarte Tyaards secr. van Utingeradeel, voor hem en voor Lijsbeth Everds zijn e.h.
Contra
Gerbren Wolters van Hees, en Reinsck Uulkin (Uulke?) dr e.l te Oostermeer. HET HOFF gezien
de citatie verstekt de ged. en houdende het overgelegde in date van 23 mei 1612 voor bekend cond.
de ged. de impt. te betalen 1149 g.gld onder deductie van 53 gelijke guldens. Met schaden etc. en in
de kosten en boeten.
DE EERSTE RECHTDACH na de grote vakantie anno 1614 is geweest den 6e september.
Hans Douwes Stapert, mede gecommitteerde der Staten van Vrieslandt, req. in conv. en gereq. in
reconventie; Contra
Hotse Wijbrands Doijema, voor hem en het recht hebbende van Anna
Wibrands Doijema idem. HET HOFF ord partijen te compareren voor Hillema, voorgaande
commissaris, die hen alsnoch zal verenigen indien niet hem informeren op de faicten, in de
procedure en binnen 14 dagen peremptoir; EN in reconventie recht doende, rejekteert de exceptie,
en peremptoir te antwoorden op de eis van de req. Reserverende de kosten tot de principale
uitspraak.
7 sept 1614.
Gerrijt Coenes en Bauck Uble dr e.l
contra
Tyalling Cornelis als man en voogd van
Sijts Alle dr. en Alle Binnes cur over de weeskinderen van Uble Folkerds, bij de voorn. Sijds in
echte getogen. IN Factis binnen 6 weken.
Wilhelm Ketele,
Contra
Daniel van Hattem en Francois van de Hage zijn scriver. In
Factis voor Runia, voorgaande commissaris.
Anna Jans dr. wed. van Jan van Echten, als moeder en voorst van Trijnke haar dochter bij de vs.
Jan, Contra
Dr. Otto Athonides, In Factis voor Jukama, binnen een maand peremptoir.
15 sept 1614.
Peter ( ) Boijes dr. req.
Contra
Baucke Hittes, burgemeester en kerkvoogd der stede
Hindelopen. En als last en proc. hebbende van de andere overheid en kerkvoogden, gerequireerde,
HET HOFF cond. de ged. te gedogen dat de quijt penningen in de eisch gementioneerd, werden
geex..... pareerd (?) ......... (.....) onleesbaar.
73.
Jfrs. Tziets en Gratiana van Holdingha, en Ids van Eemingha, voor hem en als conj. pers. voor
Tyard van Eemingha, en Jfr. His van Eemingha zijn moeder; req. in conv. en ged. in reconventie.
Contra
Jfr. Jouck van Burmania, wed. van Haio Roussel, als voorstander van haar knn. van
dezelve, gerq en gereq. In conv en reconv. IN Factis voor Jongema binnen een maand peremptoir.
27 sept 1614.
Dr Gabinus Foppens adv. voor den Hove, als geauthoriseerde cur over de goederen van Syurd
Coninx, geres. de proceduren bij deselve Conincx.
Contra
Claes Harmans, als voogd
van Maike Jans dr; zijn e.h. en Cornelis Jans en Lijsbet Jans als ex. test. voor de derdepart erfg. van
Lijsbet Jans dr. van Breda. Ged.
HET HOFF taxeert de fruchten en profijten emolumenten, met
de schaden en intressen ter somma van 1967 car. Gld. en ordonneert dat dienaangaande voorgaande
sententie tot de selve somma geëxecuteerd zal worden. Ende ... volgt een streep. Hiervoor in
marge: sententie den date 7 mei 1614, pag 2. in dit boek.
Onder de streep: ................... bijde impt. Harkama den 19 okt 1614 overgegeven zijnde requeste,
waren de heren Hania, etc...... maar slaat niet op de zaak op pag 2: N.B. Gestopt wegens slechte
leesbaarheid.

74.
Georg van Lyaukama
Contra
Tyalling van Camstra voor hem en als eerste erfg. van
Sijuck van Lyaukama, zijn moeder. HET HOFF verklaart de impt. niet ontfangbaar; onverkort
zijn recht indien namaals enig testament ofte de dispositie van wln. Schelte van Lyauckema zijn
vader, te voorschijn zal mogen komen. En om redenen compenseert de kosten.
28 sept 1614.
Gijsbert Ruisch, secr. der Rekenkamer Generaal in den Haag, en Cornelis Jacobs van Wou,
weesmeester als m.e.v. van Neeltge Ruisch, zijn e.h; en Gijsbert en Cornelis beide hun
sterkmakende voor Nicolao, Aeltien, Maike en Neeltien Ruijsch; hun broeders en zusters als erfg.
van Jfr. Alijt van Suilen hun moeder.
Contra
Timen van Cuijck, binnen Leeuwarden.
HET HOFF cond. de ged. om de impt. te betalen een duisent 590 c.gld; van 15 jaren achterstal,
gerekend sedert 1598, verschenen; voorts jaarlijks 106 gelijke guldens, op dezelfde dag volgens de
overgelegde constitutie , beneffens te verschijnen tot erffelijke lossinge met schaden en intressen
vandien.
Daarbeneffens nog in een ander partije, 1780 c.gld; 1 str en 15penningen
,eensgelijks met de schade etc; verklarende de gedaagdes veenen in de beide instrumenten gemeld,
S...... curant(?); en alle zijn andere ende een.... voor het gemelte ten achter wezen, van de impt.
gehypothekeerd; ende executabel, Ende in convntie recht doende, verklaart de impt. tot zijn eis niet
ontvangbaar.
75.
Dr. Dominicus Strugelius adv. v.d. Hove impt.
Contra
Anna Douwes te Bolsward, .... te
namptificeren 81 c.gld en ten principale in factis.
29sept 1614.
Sijouke Gerrijts en Romke Pieters te Steens als geauthoriseerde cur. over Dirck en Bote Botes.
impt. en triumphant. Contra
Dr. Joost Brantsum, adv. v.d hove . HET HOFF cond. de ged.
om zijn oppositie in diens verklaring in het 23e en 25e punt kosteloos en schadeloos af te doen. En
in de kosten van de proceduren tot 's Hoffs taxatie.
76.
Menne Simons wonende te Grouw, Contra
Jouke Piers .... te namptificeren 50 g.gld
Wibren Johannes voor hem en als voogd van Saeck Gale dr.
In factis voor omnium sanctoru.

Contra

Syuck van Unia

Taco Aijsma en Everd Tijerks als adm. van de geestelijke goederen van Hichtum,
Contra
Tijalling van Camstra.
IN Factis.
Dr. Dominicus Strugelius adv. v.d. Hove impt
Contra
Cornelis Jan Tijerks aan St. Anna
Parochie, als voogd van Cunira Bontemans, zijn e.h. en zo vele noot caverende de rato.
In Factis post omnium sanctorum, en voorts de zaak in staat van wijzen te brengen.
Dr. Dominicus Strugelius adv. etc zie boven;
Contra Hans Herts voor hem en als
voogd van Jantien zijn huisvrouw. Ged. HET HOFF ord. partijen te compareren voor de
Commissaris die hen zal verenigen indien hij kan indien niet hem informeren op de faicten, en
binnen 6 weken peremptoir.
77.
Wijbe Sijbrands te Bergum, triumphant, en impt. van brieven van excequisitionem.
Contra
Dr Dominicus Strugelius als boven, als man en voogd van Antie Blocq en c.d.r; gedaagde en
gecondemneerde.
HET HOFF adproberende de besognien van de deurwaarder, nopens de helft
van de huizinge daarin uitgedrukt, poneert daarop decreet, en ord. dat de koop vandien nog eenmaal
over de kerk en het gerecht zal worden geproclameerd,en bij een ieder die het believen zal, verkoft
te mogen worden, bij het lichten van het zegel uit de was, voor den Hove te geschieden, den 15
november eerstkomende, en cond. de ged. zulks te gehengen en te gedogen, en ontzegt. de impt.
zijn vordere verzoek, voor zo vele de zake des gedaagdes huisvrouw, aangaat. En condemneert
niettemin de ged. in de kosten.

Syuc van Wunia, ( Wijngie) req.
Contra
Wibrand Johaenst (?) geappelleerde HET
HOFF cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat de req, de fruchten in de produktie geroerd,
nadat die zullen wezen gepronuntieerd, t'huis mag r..... onder genoegzame cautie, der restitutie
onverkort partijen hun recht ten principale, en om redenen compenseert de kosten.
Gerbrand Pieters tot Oosterletens, en Rijurd Lijuwes curateurs over over de goederen, actiën en
gerechtigheden van wln. Rein Itsens en Lolck Lolcke dr. te Bolsward, en mede vanwege de andere
crediteuren.
Contra
Doutien Binnerds wed van Simon Sibrands, nu e.h. van Marten
Gerlofs, te Oosterletens, en de vs. Doutien als moeder van haar kinderen bij de vs. Simon. HET
HOFF cond. de ged.. om met de impt. en de andere curateuren hun in hun preferentie te laten
ontscheiden, verklarende de impt. tot de vordere eis niet ontvangbaar. En om redenen compenseert
de kosten.
78.
Henric Roleffs, oudvader en wett. voorst. van de onmomndige kinderen van wln. Roeloff Henricks
zijn zoon; req.
Contra
Andle Bruchts ged. en excipient. HET HOFF rejekteert de
exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden , reserverende de expensen.
30 september 1614.
Gerbren Gerbrands voor hem en als man een voogd van Jantien Hessels dr zijn e.h.; als last en proc.
hebbende van Cornelis Cornelis en Wopke Sierks als vader en voorst. van zijn zonen Sierck en
Schelte, hun kinderen
Contra
Olpherd Nannings te Firdgum, en Pieter Allards
te Tyemmarum, als geauthoriseerde voormombers over Trijnke Gerrijts universeel erfg. van Jacob
Folkerds in leven mede te Tyemmarum. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen, voor
hem zelf 30 c.gld; en als voogd van Jantien vs. 10 gelijke guldens en als last hebbende van Wopke
Sierks in zijn qlt. mede 10 gld; en ten respecte van Cornelis Cornelis voor Secke zijn dochter, 15
g.gld; tot Secke haar jaarlijks onderhoud, door Sibe Pieters op rente te mogen worden gezet, toe tijd
ze ter buijckweste, zal zijn gekomen alles met schaden en intressen sedert de litescontstatie. En om
redenen compenseert de kosten.
79.
Mijntien Clases wonende op Reemersma state onder de klokslag van Rinsumageest, voor hem en
Douwe en Eelck Gerbrens zijn huisvrouwe impt Contra
Menne Jans te Burum,
HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden reserverende de
kosten tot het uitdragen de zaken.
Jan Pieters impt
Contra
Cornelis Jans ged. HET HOFF rejekteert de exceptie en cond.
de ged. te stellen P...... ann ....sta, in plaats van wln. de heer Hector Rheen, en voorts na de lesten
retroacten te procederen, en mede in de kosten.
Dr. Hero Wijarda, req.
Contra
Pieter Teetlum. Ged. HET HOFF verstekt de gereq.
van vorderen productie, salff hetgeen premium post paeschen is ingebracht, reserverende de kosten.
Remmert Reitses adsessor van het gerecht van Dantumadeel, als het recht hebbende van Lijuwe
Rolenius predicant in Wolterswolde; Driesum en Dantumawolde.
Contra
Geert Romckes te Dokkum. HET HOFF doet teniete het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe
sententie recht doende ord. de ged. de impt. te betalen 12 g.gld 7 strs, ter oorzake van de halve
huren, Jacobi en mei 12 gld 5 strs, anno 1610 verschenen, met de intressen van dien, onverkort des
geappelleerde's exequitionem zij door inbreking van de dijken, der landen ten processe geroerd,
voor de vs. jaren (niet?) heeft mogen gebruiken en om redenen compenseert de kosten.
80.
Goijck Wijbrands e.h. van Sicke Heringha, applt. Contra
Doeck(e) Wijbrands te
Harlingen, als m.e.v over Botke Aesge dr; als erfg van Fedke Aesge dr; hun zuster mitsgaders
Albert Roelands, te echte gehad hebbende Atke Aesge dr; en als door donatie het recht hebbende
van deselve Atke geappelleerden.
In Factis.
Marten Isbrands te Sexbierum,

contra

Epo Jukama en Wijbe Jacobs oud burgemeester

der stede Franeker, intervenierende voor Ca~stiaen ( Corstiaan?) M ( orestete?) tafelhouder, der
leningen te Bolsward.
In Factis binnen 2 mnd. peremptoir.
Rintse en Folkerd Johannes zonen als voormonden over Wijger Johannes weeskinderen, req.
Contra
Lijsbet Jacobs gereq. HET HOFF restituerende de req. tegens verloop van tijd; gunt
hem alsnoch de tijd van 3 weken om zijn produktie te mogen doen. .... en in de kosten tot 's Hoffs
tauxatie.
81.
De erfgenamen van Mense Gratema, Erasmus Gercx (?) voor hem zelve, de erfg. van Grietie Jans,
de wed. en erfg. van Broer Foeckes ( Fockes) en de erfg. van Tyaard Tyebbes, alle geprefereerde en
onbetaalde crediteuren, van Rijurdt Ockes en Rixt Monte dr;
Contra
De erfgenamen
van Sicke Tyallings. HET HOFF gezien de exceptie van de req. in conclusione, post
interlocutorum, gedaan van de presentatie van het 7e en 8e en 9e artikel, van het debat, cond. de
gereq. om dienvolgens na gedane liquidatie, de req. en de andere crediteuren die nog zijn onbetaald,
die niet de penningen onder de commissaris hebben gebracht, en niet hebben kunnen worden
betaald, te voldoen en te betalen voor zovele deselve voor Gabbe Jans, Beenke Gabbes en de
anderen waaraff gerequireerden het recht bekomen hebben, zijn geabsolveerd, ende uit bewegende
oorzaken compenseert de kosten.
1 oktober 1614.
Hessel Lijuwes ten Pingjum,
Contra
De Gedeputeerden deser Landschappe, en Jan
Henricx ontvangenr,
in Factis.
Frans Jacobs, brouwer te Haarlem, voor hem en zo veel nodig onder verband zijner goederen
caverende de rato voor Jannecken Jans dr. zijn e.h. Contra
Mr. Wouter van Buren notaris en
postulant binnen Harlingen. HET HOFF cond. de ged. het reversaal ten processe geroerd Dr. Syurd
van Hannia (!) Rd. Ord. en voorgaande Commissaris; in schrifte te brengen, en te gedogen dat op
quitantie getekend werde, telkens als de req. of zijn gelastigde enige penningen onder de presentatie
bij de impt, concludidendo gedaan sal ontvangen en mede in de kosten.
82.
Cornelis van Aengium ende Dr. Sixtus Peima adv. v.d. Hove, met consent van de erfg. van de vs.
Cornelis,
Contra
Gerrijt Dirks te Wijns, uit naam van Rints zijn huisvrouw.
HET HOFF tauxerende de jaarlijkse huur met de schaden en intressen van dien tot het jaar 1609 op
754 g.gld; en te betalen onder deductie hetgeen er op betaald mag zijn, onverkort des impts.
vermeende rechten en de gedaagde zijn defensien ter contrarie.
Jan Lyuwes, lijndraaier, en Ins Reins dr e.l. te Makkum contra
Fopke Sijdses voor hem
en als m.e.v. van zijn huisvrouw, voor hem zelven de gerechte 456 c.gld 10 strs. als reste van
meerdere somma, aan de impt. te voldoen, en als voogd van Trijn Tijepke dr. zijn e.h. de helft van
deselve somma, alles met schaden etc; .... nochthans dat de borgtocht van Allard Eppes ten volle
geëist werde geëxhibreerd; en dat de ged. in beide v.s. qualiteiten met een betaling van het percheel
zal mogen volstaan, en om redenen compenseert de kosten.
83.
3 okt 1614.
Pibe Jurriaans Brantsum als voogd van Eelck Taco dr. zijn huisvrouw en c.d.r;
Contra
Oene en Feike Jungers te Midlum, Jelke Johannes als man en voogd van Sibrich Jonger dr; te
Minnertsga, Hanke Bottes als vader en leg. adm. van zijn kinderen bij Lolck Jonger dr; en in die
qual. erfg. van Jonger Sibrands hun vader, resp bestevader. IN Factis voor Runia. Binnen 2 mnd
peremptoir.
Jelke Johannes dr. wed. wln. Mr. Hesselius Rheen in leven predicant te Midlum, nu e.h. van
Abraham Womelius predicant te Hempens, voor hem zelven en mede als wett. voorst. van haar knn.
bij de vs. Rheen, en met consent van haar tegenwoordige man.
Contra
Aesge
Gerrijts en Doeke Sibes als kerkvoogden te Midlum. HET HOFF rejecteerd de exceptie en cond. te
ged. te antwoorden op de eis van de impt; reserverende de kosten.

4 okt 1614.
Pibo Gualtheri nom. ux; req.
Contra
Aarend Frans Wabbels. HET HOFF restitueert
de req. tegens verloop van tijd en gunt hem de tijd van 4 dagen om zijn produktie te mogen doen.
Reserverende de kosten.
84.
Dr. Regnerus Annius, adv. v.d. Hove, als man en voogd van Fed Popma en c.d.r.
Contra
Sijurdt Tijerks tot Schettens en Tyalk Popma zijn huisvrouw. In Factis.
Hans Lucas te Amsterdam, koopman, impt. en triumphant.
Contra
Jacobjen Dirks
voor haar zelve, en Aleff Pieters, als cur. lit. over de kinderen van wln. Pieter Ra... wes in echte
getogen. HET HOFF royeert de inschulden in voegen die zijn ingesteld, ende verklaart Jacobien
met haar vorderen overgelegde staat te mogen volstaan, zullende partijen hen voorts reguleren naar
voorgaande sententie, onverkort de triumphant zijn recht nopende het ijzer en andere waren Pieter
Remkes geleverd, tegen desselves erfgenamen, en mede Jacobjen vs; neffens het geen haar mans
dood is geleverd, zo hij bevinden zal, en cond. haar in de ene helfte der kosten, en de andere helft
compenserende.
5 okt 1614.
Lucas Geerts (Gerrijts?) voor hem en als voogd voor Lijsbeth Cornelis dr; zijn e.h.;
Contra
Hijl Andries huisvrouw van Guillaume Pieters en Bertie Andries dr. HET HOFF rejekterende de
exceptie in het reguard van Hil Andries dr; en cond. haar peremptoir te antwoorden, reserverende de
kosten; zoveel Beitske Andries te antwoorden, compenserende de kosten ten processe.
85.
Tijerck Allards koperslager, binnen Leeuwarden. Contra
Jan Joostes geassisteerd met de
gemeen crediteuren van zijn schip.
HET HOFF compareert partijen te compareren voor de
comm. Van den Hove ... POINCTEN. 1. Hoeveel de zestiende part van Jan Joostes schip bedraagt.
2. En hoe veel de uitredinge van de 16e part bedraagt. 3. Oft ook een reder gehouden is de
uitredinge te doen.
Jelke Popma nagelaten wed. van Enne (?) Emands, in leven mede rechter van Wijmbritseradeel;
wonende binnen Bolsward, en mede cessie en transport hebbende van Swob Enne dr; huisvrouw
van Jarich Jarichs, en Pijb Ennis dr
Contra
Johannes Ockes te Allingawier, voor
hem en vanwege Lolck Si(a)is dr. zijn e.h. HET HOFF cond. de ged. in zijn qlt. de impt. te doen
hebben, [en] competeert de somma van een duizend g.gld; onder deductie van 200 g.gld; met
schaden etc; en verklarende de impt. tot haar vordere eis niet ontfangbaar. En cond. de gedaagde
niettemin in de kosten.
86.
Gabbe Jans burgemeester der stede Dokkum, als voorstander van zijn kind bij wijlen Itsien Jans dr
als last hebbende van de andere erfg. van wln. Jan Willems; in leven burgemeester van Harlingen.
Contra
Job Jans en Antie Laurens dr e.l. aan St. Jacobi Parochoie. HET HOFF verklaart de
req. met zijn presentatie te mogen volstaan, en de req. bovendien tot zijn eis niet ontvangbaar. En in
de kosten tot 's Hoffs tauxatie.
Albert Gerrits te Leeuwarden,
Contra
Douwe van Epema, grtm. van Hemelumer
Oldephaert en Noordwolden, HET HOFF verklaart het appel ( adpel!) defect, en cond. de appellant
in de kosten.
6 sept 1614.
Lidu Jouke dr voor haar en als moeder en wett. voorstander van haar onmondige kinderen bij wijlen
Pieter Pieters, resumerende de proceduren bij wln. haar man vs. Contra
Sibe Broers en
Sebastiaan Cornelis ..... HET HOFF verklaart de applt. niet bezwaard bij het vonnis van de
Nederrechter.
87.
Carst Wijtses, Ernst Wijtses, Sijtie Wijmers en Jan Claas, geasisteerd met Dirck Jans als volmacht
van Eestrum.
Contra
Meine Johannes en Jouck Douwes, geassisteerd met Douw(e )
Jourich(...) In Factis.

Hotse Doijum in zijn qlt req in reconventie; Contra
Hans Douwes Stapert, IN Factis.
7 okt 1614.
Mr. Eelke Dronrijp als cur. over de goederen bij Jacob Pieters en Diew Luitiens e.l. te Paesens
geabandonneerd,
contra
Hacob Peters Heer, konvooi meester binnen Harlingen. HET
HOFF verklaart de impt. tot zijn eis en conclusie niet geraakt, onverkort de crediteuren ten (?) Jacob
Pieters en Dieuw zijn huisvrouw haar recht bij de liquidatie, belangende de afrekening van 17 jan.
1604 en de betalinge daarop gevolgd. En comp. de kosten.
Hans van Campen req.
Contra
Clar(n)? Gielis gerq.
verzoek en om redenen compenseert de kosten.

HET HOFF ontzegt de req. zijn

Tiete van Peima te Lyussens voor hem en door dispositie het recht hebbende van Jfr. Catharina
Liaukema zijn overleden huisvrouw, impt. in conv. en ged. in reconventie.
Contra
Tijalling van Campstra voor hem en mede onder verband van goederen mede intervenierende voor
Tijaerd Haies , secr. der stede Harlingen ged. in conv. en gereq. in reconventie. HET HOFF
condemneert de interventeur om de impt. te betalen 500 g.gld; de 1e mei 165 en 400 gld op 1 nov
dat jaar te betalen, met schaden etc. En in reconventie cond. de ged. om de impt. te leveren en te
doen hebben een credents gemaakt op het fatsoen van een Schildpadde ten prijse van 400 car gld en
om redenen compenseert de kosten.
Mathaeus Onderwater, brouwer binnen Delft, in “De Drie Sterren”, impt. in conventie en ged. in
reconventie.
Contra
Eeuwe Tijalles, biersteker op de Joure, en zijn huisvrouw.
HET HOFF doende recht op de ongedecideerde poincten, ... verklaart de sate lands , huizinge en
andere goederen van de ged. in conventionis in den instrumente van 21 september 1603 voor des
impt. ten achter wezen uitgedrukt voor gehypothekeerd ende verbonden; en in reconventie gehoord
de eed van Eeuwe Tijalles op de impt. Cond. de ged. in zijn ten achterwezen voren geroerd boven
de compensatie ende verloren tonnen de impt. voor deductie te laten strecken ter selven sententie
onder v... leveren, mitsgaders de ledige tonnen nog eens de somma van 53 c.gld; en deselve partijen
wederzijds niet ontvangbaar; en om redenen compenseert de kosten.
88
Claes Heres cum Uxore,
Contra
Dr. Albert Monnikhuis, In Factis voor Eijssingha.
Tinco van Oenema Grietman van Schoterland als last en procuratie hebbende van Sibrich Tinco dr,
(te?) Nijega en Gerland van Oenema, zijn resp. moeder en zuster en c.d.r en als conj. pers .voor
Marc (?) Kempers en met cessie daarvan hebbende, van de andere erfg. van Kempe Jelgers wed.;
Ju Wijbes Adama burger binnen Sneek, Willem Jans Knijff schriver van Hopman Quirijn de Blau,
item van Sijurd Jans als last en expeditie hebbende van Reinsch Idses zijn moeder; sampt van
Daniel de Blocq, secretaris van Leeuwarderadeel, opsiender van de kinderen van Gerrijt Blocq;
Contra
Tyaerdke Tyaerds althans huisvrouw van Broer Jelles, in leven op het Heerenveen,
en onder benificie van inventaris van haar kid bij wln Mathijs van Oenema getogen, die erfg. was
de de vs. gedaagde.
DOORGEHAALD:
7 okt 1614.
Jacob Valck, impt. Contra
Gerloff Jans binnen Leeuwarden. .... te betalen 108 c.gld...
zelfde partijen nieuw vonnis, HET HOFF cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat de impt. uit
de huren van de perken in voldaad der interesten van de 180 c.gld; ten processe uitgedrukt,
verklarende de impt. overigens niet ontvangbaar.
90.
Aelke Jaspers dr. wed. Schelte Sijurdts, voor haar en haar knn. en Anne Schelte dr. e.h van Ids
Fockes, te Harlingen.
Contra
Uulbern (?) Sippes nu wonende tot Wijberck (?) voor
hem en Sibbel Botte dr. zijn e.h.; ...........te namptificeren 220 g.gld.
Jan Mitshuijs en Bon en Cornelis Wisman burgers te Haarlem.

Contra

Sijtse Bruins te

Beetsterzwaag,

......... te namptificeren 405 c.gld

Rijurdt van Roorda te Itens als voogd van Jfr. Deitzen van Heringha zijn huisvrouw, en als
conjuncta persona voor Bennerd van Heringha luitenant van de hopman Tiard(?) van Emingha, en
c.d.r voor Rixt van Heringha, wed van de hopman Frans van Commingha, alle kinderen van Benne
Heringa, hun vader en schoonvader.
Contra
Kempe van Donia g.... van
Leeuwarderadeel, als erfg. onder beneficie van inventaris van de hopman Frans van Camminga,
HET HOFF cond. de ged. om de proceduren te resumeren en om redenen compenseert de kosten.
91.
10 okt 1614.
Saeckle Brensop (??) en Lolck Feddriks dr e.l. aplt
Contra
Fedde Jelgersma, burger
in Leeuwarden. HET HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet
bezwaard. En in de kosten, en in reconventie in Factis.
Laurens Jans zn tot Mackingh(a) als man en voogd van Itsien Idske dr; en c.d.r
Contra
Henric Berends voor hem en de rato caverende voor zijn huisvrouw, te Oosterwolde, Henric Jans te
Wolvega, en c.d.r. voor zijn huisvrouw. In Factis.
Zelfde Requirant
Contra
Jan Jans Ruitenberg als voorm. over de onmondige kinderen
van Cornelis Ruitenberg, bij Geerte zijn gewezen huisvrouw, en als last en proc. hebbende van
Geerte Ruitenbergs wed. en Jan Jans de olde. IN Factis.
Sijts Haie dr; en Anna Hertmans bij consent van Hedser Folkerts haar man, te Garijp, voor twee
derdedeel ex testamente erfg. van Sytke Wierds dr.
Contra
Kempo Wijaerda.
HET HOFF ord. partijen te compareren voor de commissaris die hen zal verenigen indien hij kan
indien niet hem informeren op zekere faicten. En voorts in factis.
92.
Wijtse Jans te Schoot, Triumphant,
Contra
Gijelt en Jelke Douwes zonen als erfg.
van Douwe Idts zn. het HOFF
rejecteert de exceptie en cond. de ged. te antwoorden......
De Magistraat van Worckum
Contra
Gosse Bouckes voor hem zelf voor hem
vanwege Wijbrand Feitis (Feits?) als last en procuratie hebbende van de eigenaars der huizen op de
gebuurte, bij de Hendte brugge aldaar.
HET HOFF cond. de gereq. te gehengen en te gedogen
dat de secretaris Douwe Poppes zijn getuignisse van de reprochens der ged. ; onzeggende de req.
hun vorderen verzoek. En om redenen compenseert de kosten.
Auke Jans te Holwert als man en voogd van Rixt Dirks Jaarsma zijn e.h.; Lijeutske Gabbe dr
Doorenbos als moeder en wett. voorst. van haar knn. bij Aeltse Dirks Jaarsma, in echte getogen;
geresumeerd de proceduren, en Lijf..... Jaarsma haar schoonmoeder, triumphant en requiranten.
Contra
Jeltse Baard gecondemneerde HET HOFF cond. de gedaagde te debatteren op de
declaratie van fruchten profijten en emolumenten, sampt schaden,voor zover die tijdens de
litescontestatie behouden zijn geweest, ende daarna gevallen zijn, en verklaren de req. boven hun
eis niet ontvangbaar. En om redenen compenseert de kosten.
93.
11 okt 1614.
Dr Lambertus Adius burgemeester der stad Leeuwarden, als man en voogd van Heiltien Douwe dr;
universeel erfg. van Douwe Mathijs en Elisabeth Godefridi (eerder e.h van Ulrich Abbes) in leven
echtelieden;
Contra
Dubbrich Vincents dr. wed van wln. Jan Kempes als mede geprefereerde curatrix van Wijlen Ipke
Ipkes Algara, gereq. En Aarend Wabbels mede crediteur van desselfs geabandoneerde goederen.
HET HOFF cond. de gereq. en gevoegde te gedogen dat hij des req. mede crediteuren in ordre van
preferentie op de goederen van wln. Ipcke vs; uitgesproken bij de vorige commissaris, worde
gesteld onverkort hunlieden naemaels hun recht tegens de justificatie der selve schuld en de req. en
zijn defensien ter contrarie.

Sicke Benedictus als man en voogd van Maria Joachims dr. gereq.
Contra
Jelles, als m.e.v van Swob Joachims triumphant. In Factis voor Haringsma.

Lijuwe

Sicke Benedictus als man en voogd van Maria Joachims dr. en Sicke Hans als vader en wett.
voorstander van zijn kinderen bij Sijouck Joachims dr. in echte getogen; als erfg. van deselve, in
dier voegen mede ab intestatie erfg van Jelk(e) Joachims
Contra
Lijuwe Jelles als
m.e.v. van Swob Joachims. In Factis voor Haringsma.
94.
Daen ( Daem?) Philips aan St Anna Parochie; voor hem en als man een voogd van Heiltien Scheijff;
Contra
Claes Claes en Monte Jans dr (!) wonende op Kollumerland
In Factis.
Aelke Freericx dr. huisvrouw van Carst Gerrijts dr. binnen Leuwarden, geass. met deselve.
Contra
Hid Simons dr te Bolsward, e.h. van Willem Cornelis, en Dr. Lui(cus?) Siccama.
HET HOFF cond. Hid Simons dr; een der gedaagden de impt. te betalen ter sake van injurien ten
processe uitgedrukt te betalen, 32 g.gld; en in de kosten van het proces, verklarende de impt. verder
niet ontvangbaar.
Simon Simons Meullenaar, ende Teed Gerrolts dr; e.l req.
Contra
Reiner Jans te
Harlingen, in conv. en in reconv. In Factis.
95.
12 okt 1614.
Lijuwe Fockes in de Coten, impt
Contra
Dr. Focke Feickens onder renunciatie van
discussie, tot borg van Lijuw Beins zijn huisvrouw, in factis binnen 6 weken.
Allard Allards Req, Contra
Wijger Gaetses, gereq.
HET HOFF restitueert de ged.
tegens verloop van tijd en gunt hem nog de tijd van 2 weken om zijn produktie te mogen doen.
Claas Tonis voor hem en voor een derdeel erfg. van wln. Rinnerd zijn zoon, bij wln. Neeltien
Cornelis dr. en als voorstander over zijn kinderen. Cornelis en Duco bij Cornelis Gerrijts van
IJsselmuiden, Contra Ael Adriaans dr, wed. Cornelis Gerrijts, van IJsselmuiden, en Gerrijt Cornelis
van IJsselmuiden, voor hem en de kinderen van Adriaen Cornelis van IJsselmuiden en Tonis
Gerbrands als man en voogd van Adriaan Cornelis. HET HOFF verklarende alsnoch de gereq. te
mogen volstaan met genoegzame cautie, ... van hetgene bij de scheiding en deling bevonden zal
worden, de req. te competeren, en onzegt de req. daarenboven zijn verzoek, onverkort de gedaagdes
recht volgens voorgaande sententie aan de req. over te leveren, en compenseert de kosten.
Oeds Joachims als cessie hebbende van Uulck Piers, impt.
Contra
Jan Jans te
Blessum gedaagde. .... te namptificeren 34 g.gld en voorts in factis.
96.
Joost Sijbrants te Hindeloopen, als voogd van Jets Meinerds zijn e.h.
Contra
Inte Joukes
te Bolsward en als voogd voor Ma(e)rckien Houcke dr e.l ged.
HET HOFF onder de presentatie
en verklaringen in het replijk gedaan, cond. de ged. aan de impt. te betalen 1282 g.gld; waarvan de
helft is verschenen de eerste may lestleden. En de andere mei aankomende, en in de resp. termijnen
zal mogen leveren mout, goed koopmansgoed, ieder last tot 54 g.gld; alles met schaden en intressen
etc. en compenseert de kosten.
Everard del Vaille onder ben. v. inv. erfgenaam van Mr. Anthonis del Vaille, zijn vader. Contra
Wigle van Buigers, als m.e.v van Jfr. Elisabeth van Ockingha zijn e.h; HET HOFF cond. de ged.
om zijn bescheiden waarmede hij sedert verthoond te wezen, van des req. wijlen vader, voor Dr.
Sake Lijklema Rd Ord. en te gedogen dat de req. van gelijke (te) doe(n) en bij deselve commissaris
uitsprake van preferentie werde gedaan en cond. de ged. in de kosten.
14 okt 1614.
Rienck van Dekema op het Heerenveen, en als erfg. van Albert van Dekema zijn broeder, Contra
Sixtus van Dekema, als wett. voorstander van Jfr. Anna van Dekema, zijn ( schoonzuster?)

Het HOFF cond. de ged. om de impt. te betalen 8000 c.gld met de schaden en intressen, en
compenseert de kosten.
97.
Jan Juit(?) van Meerholt ( Innerfelt?)
Contra
Ged. Staten.
In Factis.
15 okt 1614.
Lijsbeth van Raad, huisvrouw van Aarend Martens, binnen Leeuwarden, impt. in conv. en ged. in
reconventie; HET HOFF cond. de ged. de impt. met de executie te laten ongemolesteerd, en in
reconventie verklaart de eiser niet ontvangbaar.
De erfg. van Wobbe ter Wijsch... impt.
Contra
Aarend Baartes te Oosterwolde.
HET HOFF rejeketeert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden. Reserverende de
kosten.
Douwe Willems n/ux voor zijn mede erfgenamen req.
Contra
Bartout Bartouts.
HET HOFF cond. de ged. in de artikelen genoemd, per verbum credit val non credit te
beantwoorden, reserverende de kosten.
Thoma Thomas dienaar des Godd. Woords te Jelsum.
Contra
Douwe Jacobs te
Hogebeintum als cessie en transport hebbende van Harmen Pieters, aldaar. HET HOFF doet te niete
het vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe sentientie verklaart de impt. originaal niet
ontvangbaar. En cond. de ged. in de kosten van beide instantien.
98.
17 okt 1614.
Tetman Fockes, secr der stad Staveren, als leg adm. over Frans zijn zoon, clercq of beneficiant van
het Sint Quirijns vrijleen of beneficie binnen Oudeboren, ( Oldeboorn) en Tetman mede voor hem
zelven, als last en proc. hebbend van de andere bleodverwanten gerechtigd tot hetselve leen, impt.
en triumphant
Contra
Tet van Douma met consent van (de?) Here Botnia haar echte
man. HET HOFF tauxerende de schaden en intressen ter somma van 426 g.gld 7 strs; cond. dat de
executie tot dat bedrag haar voortgang zal hebben.
Sibe Nannes op het Heerenveen, Franske Nanne dr. wed. Tarquinius Ubles in leven Dienaar des
Goddelijken Woords te Peins, voor hen zelven en Harmen Cleis tot Oldeschoot als voogd van Hil
Nanne dr; c.d.r onder verband van goederen en alle erfg. van Nanne Sierks hun vader. Contra
Rijurdt Tyerks te Smallebrugge, en la curator over Sierck, Oene en Ebe Ebes, en Saeck Ebe
dr. alle nagelaten kinderen van Ebe Sierks. ...........leeg............
99.
Antoine de Mol als last en procuratie hebbende van Jfr. Imck van Geel, wed. Johannes Velsius, en
Frans van Geel en Jfr. Agneta, als erfg. van Jfr. Frouck Foppinga impt. Contra
Jets Pieters dr; onder ben. v. inv. haar dragende erfg. van Erasmus Grijff, haar zoon, bij Onuphrus
Greiff en mede erfg. van Andreas Grijff, ( Greff, Greeff?) en Frouck Foppinga, in leven e.l .in
conv. en in reconventie. IN Factis.
Everard Del Vaille, onder ben. v. inv. universeel erfg. van wln. mr. Anthonis Del Vaille, Rd. Ord.
en de resp. crediteuren van deselve.
Contra
Aarend Arends en Frans Swart, als
voogd van Anneke Cornelis dr; nagelaten wed. van mr. Jan Montsima in leven advocaat voor dezen
Hove. In Factis.
Wate Harkema Impt. Contra
Uwe Wiers ( Wierds) ged. HET HOFF verklaart de ged.
ongehouden op de eis van de impt. te antwoorden.
18 okt 1614.
Oege d'Serps ( Dirks?) voor hem en Amme Rijeurdts, beide te Makkum, als man een voogd
Mensch Dirks dr en c.d.r. als erfg. van Oeg Pauly dr. hun moeder bij Bij Dirck Andries hun vader
staande echte geprocreerd. Henrick Tonis [pag 100] tot Arum, als man en voogd van Hessel Oeg dr,
en mede caverende voor de erfg van Hoitie Paulij dr; haar moeder en de vs. Oeg, Meinsch en Hessel

tesamen mede erfg van Suffridus Paulij, hun oom, op zich weer erfg was van Paulus Sijurdts, en
diens huisvrouw, bestevader en bestemoeder.
Contra
Eelck Tzijumme dr. wed Andries Haarsma, en de erfgenamen van deselve.
HET HOFF ord. partijen te compareren voor Saeckma, die hen zal verenigen indien niet hem
informeren op zekere poincten: POINCTEN: 1. Oft de triumphant hun verklaring in de l.... van de
quadrupliek gedaan, nopende eeuwige huringe verstaande van de gehele 14 pondematen en 8
einsen, bij de opposanten uit kracht van de brief met A overgelegd, als eigen pretendeert?. 2. Oft
deselven enige of ook andere of meer instrumenten onder zich hebben als t'welk copstel(?) met
Pater in dezen procederen is vertoond? 3. Indien ja, zulks te recouvreren. 4. Bij wie en wanneer de
gemelde 14 pondemaat verkocht zijn aan de opposant a..... ? 5. Ende te recouvreren van koop in
de voorgedachte brief, met A getekend nader gementioneerd. 6. Oft de 14 pm. voorschreven alsook
de acht einsen niet zijn mede betrocken onder de percelen in de overgelegde metinge uitgedrukt. 7.
Oft alsnog de opposanten of haar meijers niet gebruikt alle percelen van de landen die in de metinge
staan? 8. Indien nee, aan te wijzen welke s... niet en heeft en wat persoon deselve zijn.
9. Oft ook enige pater..ds landen zijn onder de voorgementioneerde landen in de metinge gesteld?
10. Oft Mr. Hoite Hoitema de proceduren om de gepretendeerde vierdehalve pondemaat ... .... en
wat sententie daar op gevolgd is? 11. Oft de erfenis van Doeke Feddes huisvrouw op hem
gedevolveerd is, en wanneer zijn kinderen zijn verstorven. ( pag 101) Oft de triumphant hun naaste
bloedverwanten ook zijn geweest ten tijden van hun overlijjden. 13. Oft de opposanten pretenderen
het recht te hebben, van deze percelen? Indien ja, uit wat oorzaken? 14. Uit wat oorzaken mede ten
procedure de schuld van de gasthuisvoogden der Stede Sneek.(bestaat?) 15. De sententie en de
andere stukken daarvan te recouvreren. 16. Hoeveel de opposant en haar man, voor alle de hele in
ger... be..... en schulden? 17. De bescheiden van dien allen so principale als van de gedane
betalingen te recouvreren, en voorts daaraf pertinente liquidatie en staat te maken.
(101)
Laas Henricx wonende te Rinsumageest. Contra
Willem Hoijtes secretaris van
Dantumadeel.
HET HOFF verklaart de impt. tot expl.... ten libelle gedesigneerd gerechtigd;
dien volgens cond. de ged. om den muur, voor ze vele dit is afgebroken kosteloos en schadeloos te
repareren. Mitsgaders in de kosten van het proces.
102.
Guillaume van der Venne impt
Contra
Jfr. Rixt van Heringha, wed. Frans van
Cammingha. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de helft van 4250 c.gld; met schaden
etc... voor zoverre die niet in de vs. somma begrepen zijn, onder deductie van hetgene ... tegen 7 ten
honderd voor intressen, met voorschreven kapitaal is gerekend. En van de helft van 1600 c.gld;
waarin de gedaagde reeds is gecondemneerd. Volgens de sententie van 15 juli 1613.
19 okt 1614.
Kempe Sipkes als man en voogd van Janke Oege dr. als erfg. van Oege Pieters, in leven gewoond
hebbende tot Raard. Contra
Anthonij van Ailva Ritmr. van een compagnie dragonders als
universeel erfg. van Wibrand van Ailva en Jfr Auck Galema zijn olders. HET HOFF cond. de ged.
de impt. te betalen 100 g.gld, met de schaden etc.; en de helft van de kosten van de proceduren tot
s'Hoffs taxatie.
Jfr. Elisabeth Jarges, wed. Sierck van Hemmingha, als mede curatrix van Sierck Hemmingha haar
oldste zoon,
Contra
Haie van Scheltema. HET HOFF verklaart de impt. tot haar
eis en conclusie niet ontvangbaar.
103.
Doorgehaald: De griffier van deze Hove Contra
Gerrit Gerrits van Workum.
Doorgehaald: Dubbrich Cents, wed. van Jan Kempes, voor haar en haar kinderen Contra
Mr. Cornelis Martens als voogd en cur. van Jouck Pieters, als last hebbende van Frans Jans, cur.
over Franske Pieters, erfg. van Hijlck Oentthiema. ..... niet bezwaard.
Henric Oldendorp als man en voogd van Maike, Hans Snitgers. en c.d.r; applt. Contra
Jan Dirks voor hem zelven en Dieuke Pibe dr als mediate erfg. van mr. Gijsbert Jans, haar

overleden man. En Rijck Jans mede voor hem zelfs, en als cur. over Minck Jans dr. allen te
Leeuwarden.
..... niet bezwaard...... door het vonnis van de Nederrechter.
104.
Sijuck van Wijnia ( Wijngie) onder ben. v. inv. erfg. van Deytsen van Wijnia. res de proc. bij de
zelve geïnstitueerd.
Contra
Tyebbe Jelgers burger tot Dalen ( Dokkum?)
HET HOFF verklaart de obligatie van 9 jan 1610 van nul en van on? waarden, en dienvolgens cond.
de ged. de somma van 80 c.gld. bij hem uit crachte van preferentie gelicht, wederom te stellen in
handen van Dr. Rombert Ulenburg; Rd. Ord. en met schaden etc. en cond. hem in de kosten.
Hylck Grate.. jongedochter binnen Staveren, applt
Contra
Jacob Binkes burgemr.
Der v.s. stad; en mede raad van de Admiralitieit, .... niet ontvangbaar.
Fedke Wijarda, wed. Jacob Hoppers, als moeder en wett. voorst. van haar kinderen bij de vs
Hoppers
Contra
Oege Augustinis te Workum. HET HOFF cond. de ged. de impt. te
betalen 113 c.gld met de schaden etc.... en in de kosten van de proceduren.
105.
Julius van Eissingha overste H.... ...... tot het Vorstelijk Krijgsregiment.
Contra
Joannes Claas ... werker in Leeuwaren. In Factis, post pontiani.
Sijurd Wouters en Holck Hamke dr e.l appt.
stede Delft. IN Factis.

Contra

Ruecholt ( Buecholt?) Jans in de

Jacob Henricx , Jan en Jelke Jans zonen Schomerus, van de Leidijck in Nijega en Opende, bij de
gerechte van Smallingerland geordonneerd en geassisteerd met Galeijn Domberger fiscaal van
deselve Grietenie, en speciaal gelastigd door het gerecht Contra
Henric en Cornelis
Alberts zonen. En Tijalling Wijtses. Ged. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. nader ten libelle
geroerd te betalen 6 c.gld; en verklaart de impt. tot hun vordere eisen niet ontfangbaar.
Gyelt Aeltses, in Oldega, vooe hem en voor zijn e.h.;
Contra
Carel van Sternzee, en
vanwege zijn veenmeester Henricus (?) Alberts en Tijalling Wijtses, HET HOFF cond. de ged. om
de impt. te betalen alle Hindrik's (?) schulden, met schaden en intressen gehad en geleden, der
veranderinge van de Leijdijk, en becrenkinge van de Leidijk, en deze te stellen in zulke plaats als
die tevoren geweest is.
20 okt 1614.
Wobbel Jelle dr. wed. van Rinke Jans voor haar en haar kinderen, res. de proceduren; Contra
Aarend Wabbels, curateur over de goederen van Ipcke Ipckes. Algara; HET HOFF cond. de ged.
de impt. te doen rekeninge en bewijs, van zijn administratie die hij gedurende zijn curatele gehad
heeft. En waar de penningen bij hem ontvangen beheerd zijn, en cond. hem in de kosten tot s 'Hoffs
taxatie.
Elisabeth Rattaller Req
Contra
Uuble Jans te Oostermeer, ....niet ontfangbaar....
107.
Renicus Atsma als man en voogd van Reinsch Adie dr; Dr. Tsommerus Faber als man en voogd van
Tseetske Adie dr; voor hen en als last hebbende van da andere kinderen van wln. Adie Lamberts; in
leven burgemeester van Leeuwarden en c.d.r.
Contra
Trijn Jans Suirbeke, wed. van Jan
Freerks. HET HOF cond. de ged. haar oppositie kosteloos en schadeloos af te doen en in de kosten
van de proceduren.
Wate Harckema Triumphant,
Contra
Wigle Roukema. Thomas Meinds, Gerrijt
Berends, Bote Rijurdts, en Ebe Broersma. ged. en geapp. HET HOFF cond. de gedaagden te
gehengen en te gedogen dat de impt. bij wijze van compensatie werde geleverd 129 c.gld; en een
partije der 40 gelijke guldens, verklarende de impt. tot de 421 en 468 c.gld. niet ontfangbaar;
onverkort partijen recht volgens de sententie van 20 dec. lestleden ; Compensatis expensis, en
aangaande de 900 Lb voor hunne voorgaande commissaris per pr... van effecte.

POINCTEN: 1 Hoevele suiver gelden van de pachtinkomsten.... (?) 2. Wat de ... bij de
particuliere pachtenaars opbrengt.
108
( doorgehaald) Worp van Tyessens en Quirijn Erenstes als voorstanders van de armen te Holwert.
Contra
Sipke van Jaarsma.
Tijalke Vrijelsma als moeder en voorstander van haar kinderen bij Tijebbe Vrijelsma, Contra
Dr. Johannes Velddriel, advocaat van deze Hove, en Sijtse Fockes te Dokkum als adm. van wln.
Tyebbe Jelgers nagelaten goederen. HET HOFF onder de verklaringe bij de ged. gedaan in diverse
artikelen van hun anwoord, en van de quadruplijk, verklaart de impt. niet ontvangbaar; onverkort de
impt. haar rechten neffens de overleveringe der opkomsten onder quitantie, elk jaar. ..........
Georg Vrijheer van Schwarzenbergh, voor hem en als last en proc. hebbende van Johannes Feins (
Feiens?) als m.e.v. van Griet Jans dr; en Minne Minnes als man een voogd van Saack Jans, en in die
qual erfg van Metke Jans, haar wln. zuster; ende ( pag 109) Herman Collenius dienaars des
Evangeliums te Kollum.
Contra
Douwe Martens te Beetgum. HET HOFF cond.
de ged. zijn actie nopens de legerstede in questie tot zijn possesorens oft petitores aan te stellen (...)
binnen zes weken naastkomende. En in de kosten.
Douwe van Epema grtm. van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde; Contra
Uble Aebes
en Eijts Clase dr; e.l; in den dorpe Nijega, HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 12 c.gld;
ordonerende de Proc. Gen. na hem te nemen, en het recht van de Landschappe te bewaren, en cond.
de ged. in de kosten.
Henricus Regnerij not. publ. in Leeuwarden als geauth. cur. over de goederen van wln. Edsart van
Grovestins, in leven grtm. van Menaldumadeel. En mede last hebbende van Jfr. Hester Huiskens,
wed. van de vs. Grovestins,
Contra
Nicolaas Johannes Dienaar des Godd Woords,
te Berlicum. IN Factis. Binnen een maand.
Jouke Pieters als .... in Leeuwarden, impt
Contra
Wessel Frerijks en Elske
Pelgrums e.l te Beetgum; Contra
Wessel Suanijs(?) en Elske Pelgrums te Beetgum. In
Factis. Binnen zes weken.
110.
21 okt 1614.
Doorgehaald; Dr Albert Monnickhuis, adv. v.d. Hove, Dr Suffridus Nijenhuis mede advocaat, HET
HOFF ontzegt de req. zijn verzoek. Etc....
Johannes Sijurds
Contra
Uulck Popppes, Wijbe Poppes, Isck de wed van Anne Poppes,
voor haar en haar kinderen, en Sepck Poppe dr. als erfg. van Poppe Gerloffs hun vader.
HET HOFF ord. partijen wederom te compareren voor Lijklema voorgaande commissaris, die hen
zal verenigen indien hij kan indien niet hem informeren op zekere POINCTEN. 1. Oft de ged. oft
hun authoors de landen in q. als huirluijden hebben gebruikt? 2. Idien ja, van wie en voor hoevele
zij dit hadden gehuurd? 3. Wie des tijdens eigent daar aff was, en welke nu tegenwoordig hen
deselve becrodigt, en de bescheiden daarvan te recouvreren. 4. Wat personen sedert 1594 de
fruchten daaraff hebben gerispet, oft de huren genoten, en wie tegenwoordig.
111.
Ipcke Ipkckes Algara req. Contra
Botke Alberts dr; In factis, binnen 4 weken.
24 okt 1614.
Jelmer Pieters te Paesens voor hem en als voogd van Trijn Baucke dr; zijn e.h.; en c.d.r. Contra
Douwe Abbema, deurwaarder van den Hove, in Factis binnen 2 maanden.
Jan Riuwes impt.

Contra

Renner Mennerds en zijn e.h;

Erijt Everts te Steens, ged. ..... te namptificeren 45 g.gld.........
Contra

Rints Eijles ged. In Factis binnen 3 weken.

25 mrt 1614
Mr .Martinus ten Hoor; adv. v.d. Hove
Contra
Jantien Jans, aan O.L.Vrouwen Parochie,
voor haar en haar kinderen bij Pieter Mintses getogen. In Factis binnen 3 weken.
113.
Claas en Lambert Jacobs zoon te Sneek, als voormonden van Gerrijt Jans, door cessie en donatie
het recht hebbende van Tyalling Jans in tijden pastoor te Waaxens, haar oom
Contra
Henric Doedes te Wa(a)xens, ged. en gecontumaceerde. HET HOFF gezien de citatien en houdende
de overgelegde obligatie brieven d.d. 7 dec 1591 voor bekend, cond. de ged. de impt. te betalen 52
g.gld.
Gerrijt Coens te Oostermeer, op de Tzijercke (Tiecke?), Contra
Ritske Gerckes te
Harlingen, en c.d.r voor Ansck Jelle dr. zijn e.h.; HET HOFF gezien de citatien en houdende de
overgelegde obligatie brieven voor bekend, d.d. 7 febr 1713; cond. de ged. de impt. te betalen, 144
c.gld; als restant van meerdere somme, en nog 77 g.gld. alles met schaden intressen etc...
Jfr. Elisabeth Margaretha Rattaller, impt
Contra
Dr. Pieter Loo en Jijldu Swaelv(e) ged.
en gec. HET HOFF gezien de citatien houdende de obligatie van 31 juni voor bekend cond. de ged.
te samen en dr. Pieter Loo voor het geheel aan de impt. te betalen twee honderd (vergeten) met
schaden etc. des dat de gedaagden tesamen met een betalinge zullen mogen volstaan. En in de
kosten.
112.
Andries Reencx
Contra
Dr. Pieter Loo. .....en houdende de obligatie brieven d.d. 2
mei 1614 voor bekend cond. de ged. de impt. te betalen 40 c.gld met schaden en intressen...
Jan Luils
contra
Hinke Dirks dr; HET HOFF viderende het incident, ord. de
req. strengelijk vanwegen de originale req; in eis gedaan, intra b..... libel te leveren en partijen
voorts diliduo in lidium met elkanderen te procederen tot dupliek incluis, zondere wijderen en
reserverende de kosten.
Han Wijbes Crijs..us,
Contra
Douwe Lollius ged. en opposant. HET HOFF
rejekterende de exceptie cond. de ged. peremptoir te antwoorden; reserveert de kosten.
Anna Poppes Req. Contra
Ids Rommes (?) HET HOFF cond. de ged. te gehengen en te
gedogen dat op de overgelegde c... ijen appellants informatien als als principalijken heure rechten
wege, gedaan, compenserende expensis.
Johan van Steehuis, als volmacht; Heer Jacob Takes zoon, in Amerongen, landcommandeur, in de
Duitse orde der balije van Utrecht, voor hem zelve en als commandeur van Schoot.
Contra
Wijtse Jans als volmacht van de ingezetenen van Oudeschoot, en Hanke Annes stelling van
Nijeholtwolde als volm. van de ingezetenen van het vs. dorp.
114.
Belij Lijuwe dr. als erfg. van Simon Simons haar over.., procureur (?)
Contra
Ledu Jans dr. wed. van de vs. Simon; HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de gedoemde
peremptoir op de overgelegde staat en aanwijzinge van goederen peremptoir te antwoorden, de
middelen in het vruchtgebruik te playdoije .... te mogen gbruiken. Reserverende de kosten.
Epe Algara Imptrant,
contra
Pier Jacobs Epema Tyerck Tyercks, en Frans Martens
Kijldrecht en Pier(?) Boeijen gedaagde en Pieter Cornelis als vader en wett .voorstander van Gaats
zijn dochter bij Lolck Everds zijn overleden huisvrouw.
Contra
Simon en Pieter Boelens te Seneek. Ged.
HET HOFF gezien de citatien cond. de ged. in de
kosten van de ..... en voorts in factis.
115.
DE EERSTE RECHTDACH NA ALLERHEILIGEN IS GEWEEST DE 8e NOVEMBER 1614.
9 nov 1614.
Rommert Gerleffs als vader en voorstander over Buwe zijn zoon beneficiant van het O.L. Vrouwe

Leen ter Nood, te Franeker, impt

Contra

Watse van Ockingha op Dronrijp. In Factis.

Idem, impt. Contra

Rijurdt Saeckles ged. In Factis.

Idem impt.
Contra
Meinard Womelius dienaar des Godd. Woords. te Schalsum en Buir,
gelastigede van de ingezetenen en kerkvoogden aldaar; intervenierende voor Isbrand Pieters, c.d.r.
In Factis voor Alle Dilay.
10 nov 1614.
Jacob Schouten in zijn qual.
Contra
Dr. Johannes de Veno, ged. HET HOFF
verklaart de ged. met zijn presentatie te mogen volstaan, en ontzegt de req. zijn verzoek en cond.
hem in de kosten van het incident.
116.
De wetholderen der stede Staveren, req.
Contra
Cornelis Sipkes en Peter Willems
gewezen burgemeesters der stede Staveren. ..... niet ontfangbaar.......
Peter Jans te Warrega, applt. Contra
Hessel Lyuwes te Pinghium ( Pinghe? )
HET HOFF gehoord de eed bij de appellant tot versterkinge van zijn aangeven gedaan, verklaart de
appellant bij het vonniss ven de Nederrechter niet bezwaard, des dat de applt. bij de levering van het
hooi ten processe uitgedrukt, mede de betalinge daar van de beloofde koopschat, voor ijder
koehooij, ten bedrage van 13 g.gld een oord; met schaden en intressen geleden en nog te lijden,
cond. de applt. in de helft van de kosten.
15 nov 1614.
Buwe Abbes voor hem en zijn mede erfg van Abbe Buwes, Jelke Rinnerts als m.e.v. van Reinsck
Dirks dr; en Cornelis Claas als m.e.v van Tsies (onleesbaar) en c.d.r voor de mede erfgenamen van
Dirck Pieters, als geprefereerde crediteur, van Aucke Sibkes.
Contra
Sijurdt Annes te Staveren. HET HOFF verklaart de impt. tot hun eis en verklaring niet
ontfangbaar.
117.
Oeds Aernds impt
contra
Pauwels Heers en Berte Jans dr. Herbergiers te Burgum,
HET HOFF rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden.
16 nov 1614.
Maike van Duvenee, impt
Contra
Dyurd Wables in zijn qqlt; In Factis.
Jfr. His van Roorda ,wed. van Pieter Mol. te Hijum
Contra
Tyalling van Botnia als
v.v. Rixt van Heringha, en Rijurd van Roorda als v.v. Deitsen van Heringa, hun resp. huisvrouwen,
en Rijurd als conj. pers .voor Bennerd van Heringha, Luitenant van de Hopman Tiaerd van
Emingha, en Wigle van Buigers voor Elisabeth van Ockingha zijn e.h; HET HOFF cond. de ged.
de impt. onder de presentatie in het 27e artikel gedaan, te laten volgen de goederen bij Jan van
Heringha, met fruchten, profijeten en emolumenten, sedert de dood van Jfr. Tseets van Haarsma, bij
hem ged. genoten, en de schaden sindsdien gehad geleden etc. en om redenen compenseert de
kosten.
118.
Sibbel Lykle wed. nu e.h. van Oege Uulkes te Mirns. applt
Contra
Feike Joostes te
Leeuwarden, als vader over zijn knn. bij Fokel Auke dr. zijn overl e.h; ..niet bezwaard.....
Sake Upkes als voogd van Eltse Uble dr; zijn e.h. en c.d.r. Contra
Auke Thomas als voogd
van Eltse Meinds dr; zijn e.h; en vanwege Buwe Meins en Freerck Meends (!) dr ; Uble Simons
voor hem, Baukcke Pieters als v.v. Tyebbrich Simons dr; zijn e.h.; en Ulbe Feddriks als voogd van
Hijlck Sijurdts zijn huisvrouw, en Eelke Jacobs als als voogd van Elske Simons dr. zijn e.h. allen
erfgenamen van Uble Ubles hun bestevader, ged.
IN Factis voor Saakma.
Hessel Lyuwes req.
Gereq. In factis.

Contra

Wijger Annes als volmacht van het dorp Pingjum.

Rouke Roukes Tweenbergen te Goutum, voor hem en als cur. lit. over Dirck Jans en als last en
proc. hebbende van Romke Jans, beide zijn zusters zonen. Contra
Tyaerd Romkes
Tweenbergen. [pag 119] tot Nes.
HET HOFF cond. de gereq. het reversaal van de landen tot
Dijkhuizum nader ten libelle uitgedrukt, aan de req. over te leveren, en zoveel hem is te gedogen dat
de req. van de leste termijn de kooppenningen van de rest (?) in zijn eigen naam ende twee derde
van een derdepart in zijn vordere qualiteit, uit handen van de kopers ontvangen, en genieten, en zijn
oppositien daartegens kosteloos en schadeloos af te doen. Verklarende hem tot zijn vordere eis niet
ontfangbaar, voorbehouden partijen wederzijds tegens elkanderen hen recht bij scheidinge, en
anderszins nopende de onderlinge pretensien in de proceduren gementioneerd, en om redenen
compenseert de kosten.
Romke Romkes Twijnbergen te Goutum, voor hem en als last en procuratie hebbende van Romke
Jans te Warnes (Warns?) en als cur. lit. over Durck Jans zijn zusters zoon.
Contra
Tijaard Romkes Twijnbergen te Nes. HET HOFF cond. de gereq. om de req. volgens het slot van
rekening ten processe gemeldet, om de req. voor hem zelven te betalen de derdepart van twee
hondert en drie g.gld 10 strs; en in zijn vordere qualiteit 2 derdeparten van 2 derdeparten van de
voorschreven somma, met schaden etc... en in de kosten van het proces.
Jouke Jochums grietman van Smallingerland als cessie hebbende van Henric Henrics te Boornbergum, impt. in conv. en reconv. Contra
Rintse Annes ged. in conv. en eiser in reconventie.
17 nov 1614.
Eeme Andries, burger in Leeuwarden in conv. en reconv. Contra
Mari (Marij?) Clases te
Tzummarum, idem in rec. en conventie.
..... niet ontvangbaar..... en de ged. te betalen 100
g.gld met schaden en intressen.
Trijn Pieters dr. nagebleven wed. van Boinke Hijlkes te Trophorne, nu e.h. van Jouke Pieters
gemeensman en biersteker der stad Sloten, geass. met deselve.
Contra
Sijbolt Hijlkes e.h.
van Foppe Benedictus, bijzitter van het gerecht van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde. In Factis.
Trijn Pieters, e.h. van Jouke Pieters, en Fokel Pieters e.h. van Ids Rienks, Jetse Pieters voor hem
zelven, alle erfg. van Pieter Fogles hun vader, resumerende de proceduren bij hem begonnen.
Contra
Foppe Benedicti (-us), bijzitter als boven. IN Factis
121.
Wijger Gaetses (Galtses?) burgemeester binnen Staveren, als vader en wett. voorst. van zijn zoon,
als erfg van zijn kind bij Ansck Jo(l) tije (?) dr als erg van Joltien (?) Totte dr; impt
Contra
Wijbren Reins op Harich ged. HET HOFF verklaart de ged. te antwoorden op de eis van de req.
En compenseert de kosten.
Jan van Leeuwen ( Leuven ?)
Contra
Evert van Buitendijck burger binnen Utrecht, als
last van Jan van Butendijck zijn vader en Hoekert van Buitendijck zijn broeder triumphant.
In Factis.
19 nov 1614.
Hans Lucas koopman te Amsterdam,
Contra
Alef Pibes, als cur. over de nagelaten
kinderen van Pieter Riemers; HET HOFF cond. de gereq. om de req. te betalen de helft van 3518
c.gld; met de intressen vandien, verklarende de req. tot zijn vordere eis niet ontvangbaar. En om
redenen compenseert de kosten.
De raad en de gezworen gemeensluijden der stede Harlingen, in de naam en vanwege de stad req.
Contra
De Gedeputeerden deze Landschappe
In Factis voor Ulenburg.
122.
21 nov. 1614.
Henric Jans in “De Drie Kronen”, binnen Leeuwarden, Tijerck Boelens te Buitenpost, Mathijs van
Voort, schriver Arent van Aarnsma, Tsietske Jelgersma sampt Jan van Voorts, Contra
Lijsbeth Versteveren, wed van Jelmer Jelles. HET HOFF cond. de ged. onder de presentatie bij de

impt. .in de conclusie van de libelle gedaan, te gehengen en te gedogen, dat de impt. van de akte van
borgstelling ten processe verthoond werde ontledigd, en bevrijdet, en compenseert de kosten.
Feddric van Vervou,
Contra
Douwe Abbes, onder beneficie van inventaris van
Taecke Abbes, zijn broeder. HET HOFF verklaart de impt. niet ontfangbaar.
22 nov 1614.
Broer Pieters, burgemeester van IJlst.
Contra
Merck Bonnes secr van IJlst . IN Factis.
Jacob Binkes, burgemeester der Stede Staveren; in zijn qlt. erfg. van wijlen Doco Fons, req.
Contra
Tsomme Sibrands, secr van Baarderadeel. .... niet ontfangbaar.....
123.
Geertien, Jan Wobbema dr; wed van Harmen Pieters, burger in Leeuwarden; en als moeder voor
haar kinderen. Contra
Claes Henricx brouwer te Arum. HET HOFF cond. de ged. de impt.
te betalen 134 Lb. met de schaden en intressen.
23 nov 1614.
Syurdt Sijpckes te Almenum,
Contra
Epe van Hittingha, dijkgraaf van de contributie
van Wijmbritseradeel, als last hebbende van Hans Hans, en Sibolt Birdes dijksgedeputerrde van de
contributie van Hemelumeroldeferd en Noordwolde en Utingeradeel cum annexis; mede last
hebbende van Sipcke Feckes, en Boijen Simons, dijksgedeputeerden van dezelve contributie; en
Wigger Joris en Pier Dirks secr. der selve contributie. HET HOFF ord. partijen te compareren
voor Runia, die hen zal verenigen, indien niet hem informeren op zekere faicten... peremptoir voor
alle dilay.
24 nov 1614.
Auke Algers burger binnen Hindelopen voor hem en als m.e.v. van Lijeuck Gerbrands en c.d.r.
onder verband van goederen, req.
Contra
Jan Martens Hoogwoud (?) .... te
namptificeren de somma van 275 c.gld en ten pricipale in Factis .
124.
Joachim Jans in de Corte Hemmen ( Kortehemmen) curateur ad huic actum over Douwe Douwes
en Claes Joachims als man en voogd van Rixt Douwe dr. Contra
Lyuppe Gauwes voor hem
IN Factis voor Eissinga.
28 nov 1614.
Hans Douwes Stapert, mede gedeputeerde van Friesland, impt. Contra
Hotse Wibrands
Doijema voor hem zelf en als het recht hebbende van Ana Wibrands Doijem, ged. ........ niet
ontfangbaar.......... overkort hetgeen bij scheidinge of anderzins zijn recht zo hij vernemen zal en
compenseert de kosten.
Ritske van Ringie als erfg. ex test. van Jfr. Rins van Mockema zijn overleden e.h.; en cur. over
Jetske van Mockema, huisvrouw van Jarich van Cammingha, in conv. en reconventie. Contra
Bote van Grovenstins als erfg. van Jfr. Ansck v. Eemingha, zijn moeder, geresumeerd hebbende de
proceduren bij zijn moeder gesustineerd, ged. in conventie en impt. in reconventie.
HET HOFF condemneert de ged. om de impt. te restitueren de huizinge en landen ten liblle
verhaald, voor zoveel die van Popcke van Mockema afgekomen zijn, door versterven van Womck
van Mockema hun dochter, op de gedaagde zijn gekomen, met de fruchten, profijten en
emolumenten, onverkort gedaagdes recht nopende en de kosten (van het) Lege Stuk te
Tijallehuizum; sampt melioratien, en anders in excequi.... tie en de impt. in zijn defensien ter
contrarie, verklarende de impt. ( in rec.) niet ontvangbaar, en evenmin partijen tegen elkanderen. En
compenseert de kosten.
125.
29 nov 1614.
Dr. Albert Monnikhuis, impt.
Contra
Claas Willems aan O.L. Vrouwen Parochie.
Voor hem en onder verband van goederen de rato gecaveerd hebbende voor Aeltien Lenerds dr. zijn
huisvrouw. ........... te namptificeren 138 lb.
......
Haie Pieters te Blessum, applt

Contra

Mr. Lambert Adrianus als cur. bon. over Rippert

Alberts en zijn e.h.

IN Factis.

Anke Simons dr. e.h van Willem Willems; sluismeester binnen Harlingen. Met komst en adsistentie
van deselve. Contra
Baucke Aenkes te Makkum, voor hem en als conj. pers. van zijn mede
erfg. van Goijck Aenke dr. en c.d.r. In Factis.
Upke van Burmania, imp.t
partijen...

Contra

Jfr. Haring van Roorda, HET HOFF verstekt

Cornelis Allerds als cessie hebbende van Nanne Sipkes, impt. in conv. en ged. in reconventie.
Contra Geert Jobs te Harlingen, idem. ......... te namptificeren 141 Lb..........
126.
Tyaerd Fongers c.s.;
Contra
Jets Sijne dr HET HOFF rejekteert de exceptie.... en
reserveert de kosten.
Fox Selsma impt.

Contra

Watse Ju zn te Sneek, Contra

Gerrijt Alberts T..... ? ged. In Factis.
Renck Galis

In Factis.

Daam Cornelis cur. over de twee jongste weesk. van Cornelis Daems, als adsignatie hebbende van
Hans Cornelis en Reinsch Uble dr. Contra
Aerend Willems en Neeltien Cornelis dr. e.l. op
de Ruige waard. ....... te namptificeren 760 Lb. En voorts in factis.
Pieter Claas zn , Anna Joachims, e.h. van Anne Johannes Br..... ? En met consent van Trijn
Joachims dr; wed. van Tyaerd Sapes, ticheler, req. Contra
Henne Melles als last hebbende
van Hidde Syurdts, zijn stiepvader; req.
In factis.
Ocke Wibrands cum uxore, req.
Contra
Mathijs van Oostwold (..) en Warnerus
Everds(?) voor hem en in de name van Everd Pieters Pollesloot, zijn huisvrouwen broeder, en
daarvoor intervenierende en c.d.r. voor Jacob Simons vanwege de Griffier vs (???) HET HOFF
ontzegt de req. zijn verzoek.
1 dec 1614.
Willem Cornelis van der Wij als naaste bloedverwant, en de administratie hebbende van de
goederen der weeskinderen, van wln. Cornelis Arents, en c.d.r. Contra
Simon Nijenhuis
en Claeske Nijenhuis e.h. van Evert Boner, erfg. van Mr. Douwe Nijenhuis, hun wijlen vader,
geresumeerd de proceduren bij wln. hun vader voor Fonger Jelgers. HET HOFF cond. de ged. om
de impt. te betalen 170 c.gld; met schaden etc.... of daaraf en der gedaagden pretensien en
competentien te maken behoorlijke liquidatie, en de impt. te betalen hetgeen in reliquis zal worden
bevonden, onverkort gedaagde hun recht tegens Dr. Dominicus Strugelius, zo zij vernemen zullen.
Rienckien Tijaerds req.
Contra
Jelke Popma. HET HOFF releverende de req. tegens
verloop van tijd, gunt hem nog de tijd van drie weken om zijn produktie te mogen doen, ord.
partijen voorts te procederen ten principale in state van wijzen te brengen, voor de eerste rechtdag
post pontianus, en cond. de req. in de kosten.
Auke Tammes in Wolterswolde, voor hem en voor Aeltien Meinse dr zijn e.h.; Contra
Webs, de wed van Botte Luitiens, en Balling Wijbes als vader en wett. voorstander van zijn knn. bij
Auck, Botte Luitiens dr; zijn overleden huisvrouw, sampt de andere erfg. van wln. Botte Luitiens te
Westergeest, en intervenierende voor Baucke Hoites te Driesum, en c.d.r. voor Ael Gerrijts zijn
huisvrouw. HET HOFF verklaart de impt. ongehouden te wezen de interventie te admitteren, en
cond. Wibs (!) c.s. in de kosten van het incident, en verstekt de ged. van antwoord.
Salff wes in orto.
Frans Meus impt.

contra

Jan Block gedaagde, HET HOFF restitueert de ged. tegens

verloop van tijd, gunt hem nog 14 dagen om zijn produktie te mogen doen; condemneert hem
niettemin in de kosten; ordonnerende de partijen ten principale de zaak in staat van wijzen te
brengen. Ante primum post pontianus.
Tyepcke Sappes als voogd van Anna Jeltema zijn e.h.; mede als last hebbende van de andere erfg.
van wln. Rentse Lulke Sijurdts dr; en Pijtien Jeltema nagelaten dr. c.d r. en triumphant.
Contra
Anna Bolsma gecondemneerde. In Factis voor Runia.
Trijnke Henricx, wed. van Ate Bruchts, voor haar en haar knn, onder S.C. Vell.; caverende de rato.
Contra
Willem Feitens secr. van Dantumadeel, voor hem en als man en voogd van Maike
Jans dr; zijn e.h.; en c.d.r. In Factis primum post pontianus, peremptoir.
6 dec 1615.
Ju Sibolts op Rensumageest als bestevader en voorstander van Anne Ju zn. zijn zoon, bij Folck
Wijsse dr. getogen; en deselve Fols (!) wed. van voorn. Anne.
Contra
Sijds Nannis in
Feenwolden, en Kempe Jenkis te Bregm... ( Bergum?)
Aeltien Sierks dr e.h. van Jacob Beima haar man, en Hotse Joachims en Claes Harings, als
geprefereerd crediteur van de vs. Aelthien; hem voor zijn interesse bij haar voegend.
Contra
Jfr. Maike Galema (Gadema?) wed. van wln. Julius van Beima, in leven Rd. Ord.
HET HOFF cond. de ged. om aan de impt. ten nprofijet van haar crediteuren te betalen tot taxatie
van den Hove, de helft van de prijs van de huizinge hovinge en schuire, voor zo veel deselve haar
impt. en haar man tesamen hebben toebehoord, met schaden etc.... en nopens partijen in te vorderen
Ord. deselve te compareren voor de commissaris van den hove Ulenburg, die hen zal verenigen
indien hij kan, indien niet hem informeren op zeker POINCTEN: 1. Hoevel pondematen staande de
echte bij de impte. en haar man tesamen zijn aangekocht, ten tijde van de koop bij de gedaagden
olders wandelinge is geweest? 2. Ende dat buiten of vrij van huizinge,? 3. Hoe veel koop de heer
Beima nog hebben geresteerd van de verkopinge van zijn landen in Beima zate, daar af Jacob
Beima over deselven een brief heeft gepasseerd? 4. Hoe veel jaren deselve kooppenningen
onbetaald zijn geweest? 5. Item, hoeveel jaren interessen, daar van zijn gerekend geweest.? 6. Ende
in wat oorzaken de andere penningen rijzen, die Jacob Beima daar te boven aan de heren Beima
schuldig is geweest? 7. Voorts voor hoeveel jaren daar aff de interessen tusschen partijen zijn
gerekend.
Pibe Pibes wonende in de Hommerts, impt.

Contra

Anne Joukes aldaar; In Factis.

Rienck Folperts voor hem en c.d.r. voor Trijn Jans, zijn e.h.; en mede voor Jan Jan Janzn (!) en
Aukie Gerbrens dr; e.l. ook c.d.r en onder hypt. van goederen procederende.
Contra
Maike Hoitema, voor haar en haar knn. bij wln. Dr. Hector van Reen in echte getogen. In
Factis.
130.
Michael de Huij, wonende te Sneek,
Contra
Henric Geerijts burgemeester der stede
Leeuwarden, en Olpherd Gosses als voormond van Rinske Hans dr; HET HOFF cond. de ged. om
de impt. .te betalen 1000 c.gld; met schaden en intressen en compenseert de kosten.
Jacob Jeppema burger in Leeuwarden impt. in conv. en ged. en reconventie.
Contra
Douwe Gerkes wonende te Aegum voor hem en onder verband van goederen voor
Trijn Foke dr. zijn huisvrouw. HET HOFF verklaart de ged. in conventie voor de 400 g.gld ten
processe geroerd, voor als noch... ende voorts partijen huis inde tot hun vorderen eis niet
ontvangbaar; en om redenen compenseert de kosten.
Matheus Jans Onderwater, Contra Joannes Elings, c/ux HET HOFF onder de presentatie van de
impt. houdende de proceduren aan des gedaagdes zijde, mede voor geconcludeerd, des dat de
ontvang zal worden t'geen voor de eerste rechtdag na pontiani ingebracht wordt, en comp. de kosten

van het incident.
131.
Aarend Wabbels burger in LEEUWARDEN, voor hem en zijn huisvrouw,
Contra
Agge Lolkes Meulenaar, ged. HET HOFF cond. de ged. om de impt. te leveren en te doen hebben
de helft van de halve meulen c.a met de ngo....? pro quota van de pacht, met schade en intressen, ....
tot de volle relaxatie.... mits betalende aan de ged. de kooppenningen, naar advenant van de helft
van de halve meulen, met schaden etc. en compenseert de kosten.
Albert Wijffering, in zijn qlt. Impt. Contra
Mr. Johannes Frankena en Mr. Martinus ten
Hoor, HET HOFF verstekt partijen van vorderen productie, salff wes ad post pontianij en ord
partijen de zaak in staat van wijzen te brengen. Binnen een maand daarna. Reserveert de kosten.
7 dec 1614.
Ige Broers als kerkvoogd in den dorpe Sint Niclaesgae; impt.
Contra
Jelke Tyebbes
voor hem en van wegen zijn huisvrouw, ged. in conv. en eiser in reconventie. ... zowel in conventie
als in reconventie niet ontvangbaar....
Eco Boner voor hem en als voogd van Claaske Douwe Nijenhuis dr; zijn e.h
Contra
Anneke Allards wed .van Simon Nijenhuis, gereq. HET HOFF zonder te letten op de excptie van
de .... cond. de ged. bij en bijt.... van alle d... inschulden uitschulden, clederen zovele bevonden
zullen worden, ..... vrijwel onleesbaar en compenseert de kosten.
132.
Hans Johans, deurwaarder van den Hove, Contra
Fetse Annes, vanwege Rommert Mircx;
en Rentse Gauckes, erfg van zijn vader Gauke Rentses. HET HOFF ord. partijen te compareren
voor de Commissaris van den Hove die hen zal verenigen, .... (of) hem informeren binnen 2
maanden peremptoir. En voor alle dilay.
8 dec 1614.
Sepke Jarichs schipskomm..... te Hoorn, als man en voogd van Asseltien Lenis dr; zijn e.h.; en
mede last hebbende van Thomas Lenis, kuiper en burger te Edam; en als oom en beste... voogd
over Geertien Egberts dr nagelaten weeskind van Egbert Lenis, zijn broeder, en mede voor
Hillegont of Hilcke Lenis jonge maget mede te Hoorn, geassisteerd met Thomas haar broeder, en in
die voegen mediate en immediate erffg van Lense Jans, en Reijnske Thomas dr. hun wln. olden en
overolden.
CONTRA
Willem Wolters voor hem en vanwege Jan Cornelis
zijn zwager wonend bij Oosterwolde. IN Factis binnen 3 maanden.
Jan Ates te Wirdum, impt
Contra
De Gasthuisvoogden binnen Leeuwarden. HET HOFF
verklaart de impt. ......... niet ontvangbaar.......... en om redenen compenseert de kosten.
133.
Ige Broers als administrateur en kerkvoogd over de geestelijke goederen van Sint Nicolaasgae,
wegens de prebende, aldaar, caverende voor zijn mede voogden; reducent.
Contra
Jelle Tyebbes gereduceerde. HET HOFF verklaart de reduceerde bij de baar in questie niet
bezwaard. En ... compenseert de kosten.
Gatse van Andringha Req. Contra
Wigle Buigers als man en voogd van Elisabeth van
Ockingha. HET HOFF ord. de gereq. hun oppositien kosteloos en schadeloos aff te doen.
Coert van Minden (Minnen) burger binnen Groningen, voor hem en vanwege de kinderen van
Minne Rommerts, onder hypt. van goederen caverende. Contra
Outger Dirks te
Oostermeer. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 92 c.gld met schaden en intressen.
Gelis Pieters, burger en koopman, binnen Leeuwarden als cessie en transport hebbende van Lenert
Gerrijts Hoen ('tHoen)
Contra
Leentien Dirks, Philips Jans en onder verband zijner
goederen intervenierende voor Lenerd 't Hoen, sampt de andere kinderen van wijlen Pieter Cornelis,
Bremmer ? Lenerts haar voor haar interesse mede voegend. Ged.
HET HOFF houdende de proceduren aan des ged. kant voor geconcludeerd, zonder te letten op de

gepretendeerde exceptie, ende recht doende op de versochte pervijsie, cond. Leentien Dirks te
namptificeren 110 Lb. En 225 Lb. In een ander partije, en voorts in Factis.
134.
Lourens, Jan Femmes te Makkinga, intervenierende voor Pieter Doijes zijn meijer, onder verband
van goederen
contra
Jan Claas aldaar, als voogd van zijn tegenwoordige huisvrouw,
en c.d.r en en tevens voor de mede erfg. van Franke Henriks.
.... binnen 2 maanden peremptoir
Hessel van Boetsma ( Brosma?) voor hem zelf en res. de proceduren van wln. Jelger van Bootsma,
zijn broeders kinderen, onder hypt .zijner goederen.
Contra
Joost van Herema, IN
Factis binnen 3 maanden peremptoir.
9 dec 1614.
Neel Mareijns, wed. van Sipke Sijurdts, oudemoeder en voorstander van Pieter Wijbes haar
kindskind. Contra
Coert Nederhoff, burger in Leeuwarden; als voogd van Jolke Pieters
Hoogland zijn e.h.; en c.d.r; Jacob Hoogland voor hem en mede vanwege Elbrich Pieters dr zijn
zuster, en mede vanwege de kinderen van Hil Pieters dr bij Aele Boijkes getogen, en gecaveerd als
conjuncta persona. HET HOFF cond. de gedaagde de helft van de aestimatie van de tien pm.
lands, aan de impt. te betalen, met schaden etc.... en daarboven de impt. niet ontvangbaar; en
compenseert de kosten.
135.
Catarina van Steinfurdt, wed. van wln. Buwe Harckema voor haar en als de administratie van haar
wln. man hebbende;
Contra
Gatse Jeltingha te Kollum, en Wijger Buma te
Oltwolde. Ged.
In Factis.
Hillebrand Wolters, gesubstitueerde ontvanger van Wonseradeel;
Boltsma. In factis binnen 3 maanden peremptoir.

Contra

Anna

Jfr. Johanna van Botnia wed. wln. Bonne van Haitsma, als wett. voorstanderse van haar kinderen en
als universeel erfg. van Hobbe van Haitsma hun oom, impt. in conventie en ged. in reconventie;
Contra
Tyerck van Herema grtm. van Menaldumadeel, als vader en voorstander van zijn knn
bij Catarina van Herema zijn dochter. HET HOFF cond. de ged. om in zijn eigen name de impt. te
betalen zes hondert g.gld met de schaden etc; en in reconventie recht doende compenseert de
kosten ten respecte vandien gevallen.
Pieter Hoeckes te Ferwerd, voor hem en vanw. Trijn Wopke dr. zijn e.h. en c.d.r. en mede last
hebbende van Aaff Wopke dr.
Contra
Jelger Pieters aldaar. In Factis.
136.
Jan Gerbrands en Trijn Aleffs dr. e.l. triumphanten en impt.
Contra
Dr. Dominicus Strugelius, voor hem en als man en voogd van Amelie Block (Bleck?) en Jarich
Knijff gewezen klerk van de Heren Gedeputeerden. HET HOFF ontzegt de impt. hun verzoek en
cond. niettemin de gedoemden in de kosten, zo in het reguard van de triumphant alsmede als
opposant gevallen, ordonerende de Proc. Gen de proceduren na hem te nemen en het recht van de
heerlijkheid te bewaren.
Dr Sibrandus Lubbertij doctor theologiae, binnen Franeker en en Trintien Ooster.... e.l . Contra
Feddric van Vervuo voor hem en vanwege Jfr. Jel van Oostheim zijn e.h. geen dictum.........
De voorstanders of de gelastigden van de gemeene bakkers binnen Harlingen, applt.
Contra
Johannes Lolke (dr) burgeresse te Harlingen. HET HOFF verklaart de applt. niet bezwaard bij het
vonnis van de nederrechter.
137.
Aarend Haarsma als voogd van Jfr. Hijlck Harkema zijn e.h en Aut Harkema voor hem zelven
Contra
Feike van Herbranda, grietman van Achtkarspelen. HET HOFF verklaart de impt.
tot hun eis en conclusie nopende de goederen in de 2e tot 7e artikel van de libelle geroerd, niet
ontvangbaar; en om redenen compenseert de kosten; en voorts in factis.

Lijsbeth Claas dr. wed van Sippe Ritskes te Franeker, voor haar en haar kinderen Contra Ansck
Here dr. te Staveren wed. van Roeloff Jans, voor haar en in solidum, haar verbonden hebbende.
......... te namptificeren 400 Lb.........
Jarich Knijff, eeste klerk van de Gedeputeerde Staten, voor hem en voor zijn zoon Pieter Knijff, en
als last hebbende van Truijke, Jan Lamberts wed. van wln. Pieter Pieters. Contra Dr. Sixtus
Ammama als man en voogd van Ike Watze dr; Lijuwe Melles en Wopke Pieters ged.
In Factis.
De weduwe en kinderen van Jan Gerbrens in leven te Tiemarum, impt Contra
Sijds van
Botnia grtm. van Wijmbritseradeel. HET HOFF taxerende de werken van wln. Jan Gerbrens in
leven mr. timmerman aan Abbingha Huijsingh te Huizum volgende het accoord van de 26e maart te
resteren van 91 Lb 12 str; volgens het accoord van de 19e mei verhaald in de eerste specificatie, met
A ter somma van 160 Lb; en 11 strs; ende gesteld in de 2e specificatie, met B; ten processe
verhaald, voor zovele de selve en betalen 91 Lb. 12 strs en 180 Lb; 11 strs 8 penningen in den
tweede en 42 Lb 3 strs in de andere partije, met de schaden etc; onverkort..... en in de kosten van
de proceduren...
138.
Gijsbert Gerrijts en Wijger Jans binnen Sneek
Contra
Fed Sijbrens wed. van Gepke
Hans, en mede last hebbende van de selve nu huisvrouw van Jan Henricx; In Factis binnen 2
maanden.
13 dec 1614.
Tsietske Jelgersma wed. Frederik van Voort, als moeder voor haar kinderen
Contra
Neeltien van Dalen, wed. van Jan van Voort, voor haar en haar kinderen en mede voor Harmen
Forck en Willem van Gesseler; geappelleerden. HET HOFF doet te niete het vonnis van de
Nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende verklaart de appellanten originaal met hun
presentatie van antwoord gedaan, te mogen volstaan, en de geappelleerde, originaal impt, daar te
boven tot haar vorderen eisen niet ontvangbaar; onverkort hun recht jegens de appellant, en de ....
acte van compagnie, nopende de schaden en intressen bij hen gehad, te hebben en te lijden bij het
uitvoeren van de turff uit de nieuwe venen, door de vaart en mede haar echt aan zulks te beletten.
Ulbe Rijurts zn Banterd, (voor) zijn huisvrouw,
Contra
Marij Pieters dr. te Franeker, als
bestemoeder van Geert Gerrrijts, ........ niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter ....
141.
Alijt Doijes huisvrouw van Jan Dirks te Sebaldeburen, in de Omlanden, voor haar zelf en het recht
hebbende van Pauwel Doijes, haar broeder in Moermwolde, Dede Sickes in Optwijzel, als man een
voogd van Jantien Lamberts in de Kuikhorne, Hilbrand Lamberts in de Cooten, haar broeders
tesamen en Dede Michiels in Drijlst (IJlst) Geert Michiels in Duurswolde, haar zusters zonen.
Contra
Jan Aukes, Claas Simons als last hebbende van Lubbert Baartes, vanwege zijn huisvrouw, en Meina
Harke dr. als moeder en wett. voorst. van haar kinderen bij Jan Doijes getogen. HET HOFF
verklaart de impt. niet ontvangbaar..... en om redenen kompenseert de kosten.
14 dec 1614.
Uulcke Piers burger en lakenkoper te Leeuwarden; als cessie hebbende van Jarich Wopkes burger
en brouwer dezer stede, impt.
Contra
Marten van Naarden, voor hem en c.d.r voor Jfr.
Auck van Donia zijn huisvrouwe, in conv. en en in reconventie HET HOFF cond. de ged. de impt.
te betalen 67 c.gld met schaden en intressen, sedert de litescontestatie gevallen en in de kosten.
142.
Jelle Bottes, burger en biersteker te Leeuwarden; Contra
Ties Sipkes alhier, HET HOF
cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 130 c,gld met schaden en intressen etc.
Auck Clase dr. binnen Leeuwarden; Contra
Claas Jippes aldaar.
HET HOFF gehoord de eed van de impt. ter versterkinge van haar aangeven, verklaart de impt. tot
haar eis neffens het echt genomen niet ontfangbaar, en cond. niettemin de ged. haar, impetrante

behoudens .. doteren, het verdiende loon, so vele sij ten achteren is, te betalen, de gevallen kosten
van de kraam te dragen, voorts het kind tot hem te nemen, en naar behoren te alimenteren, als
mediate persoon de interesse bij gebreke en weer? Gebruik van het een en ander, voorgeroerde
poincten gehad, en gelden nog te hebben en te lijden, en cond. de gedaagde hier te boven in de
kosten.
Johannes Botes, voor hem en als vader en voorst van zijn kind bij Imck Sape dr getogen, erfg. van
deselve.
Contra
Wopke Freriks voor hem en c.d.r voor Aukie Alles zijn e.h. gereq.
HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de gereq. peremptoir te antwoorden neffens de 100 c.gld
reservernde de kosten. En voorts in Factis.
Saaf Henricx burgemeester binnen Harlingen,
Contra
Sicke Hans zn. burger in
Leeuwarden voor hem en zijn huisvrouw; (en) Haring Cornelis B.... meester te Dokkum. In Factis.
143.
Dubbrich Cents dr. wed. Jan Keimpes voor haar en de knn; resumerende de proceduren bij wln .Jan
vs.
Contra
Mr. Cornelis Nauta, als voogd en cur. over Jouck Pieters, en last
hebbende van mr. Frans Jans, cur. over Franske Pieters, erfg. van Hijlck Oentthiema. HET HOFF
ord. partijen te compareren voor de commissaris van den Hove, die hen zal verenigen indien hij kan
indien niet, hem te informeren over zekere poincten 1. Oft de schuld van Jan Kempis, hier ook in is
begrepen, onder de 2204 car. Gld. gementioneerd in den inventaris, ten processe geroerd? 2. Oft de
gedachte 2204 c.gld ook betaald zijn? 3. In cas van affirmatie aan wien; en waer mede? 4. Te
recouvreren de afrekeninge, en liquidatie gemaakt tusschen wijlen Wijbe van Groustins ter eenre en
Frans Jans en Lyuwe Rommerds als cur. over Hijlck Oenthiema. Erfg. ter andere zijden.
Epe Jans Barels voor hem en als man een voogd van Tiedke Erijts (?) dr;
Contra Pieter
Aeldriks, en Dirk Dirks voor hem als mede erfg. van Pieter Hesop, en Harmen Harckes en Hans
Lenz mede voogden van het Armen Weeshuis binnen Leeuwarden en occuperende voor de andere
voogden daarvan. HET HOFF cond. de ged. te samen zonder prejudicie van hen rechten te
resumeren de proceduren ten processe gemeldet, in de plaats van wln. Pieter Hesop, en de mede
requiranten na de laatste retroacta te procederen, resumerende de kosten.
144.
Hessel Sijtses Rheen als geauth cur. over de goederen van Luitien Gerrijts; Contra Obias
Broersma cur. bon. over Luitien Gerrijts goederen in absentie van Piter Gerrijts dr. erfg. van de vs.
Luitien. Gereq. HET HOFF ord. partijen wederom te compareren Ulenburg voorgaande comm; die
henlieden zal verenigen indien hij kan indien niet recouvreren de principale instrumenten van de
betaalde uitschulden, voorts de li.... poincten van de rekeninghe van des gedaagdes ontfang ende
uitgave sluiten, en nopende de dollo.... poincten ende partijen vorderen guden hem te informeren
op de faicten, ten processe bevonden binnen 2 maanden, en voor alle dilay.
Guillaume de Graaf, burger en brouwer binnen Delft;
Contra
Jacob Nolles burger en
biersteker binnen Leeuwarden; en Amke(?) Lammerts e.l ged. HET HOFF doende recht op de
verzochte pervijsie cond. de ged. te namptificeren 1100 Lb. en tien penningen; voorts in factis in
forma.
Claes Pieters te Franeker , impt.
Contra
Gerck Sapes te Burum, onder de klokslag van
Dokkum ged. In factis binnen 2 maanden peremptoir.
Cornelis Jelles impt. en geëxcipieerde,
Contra
Hesselum Foppius, ged. en exc.
HET HOFF verklaart de ged. ongehouden op de eis van de impt. te antwoorden. En cond. de
impt. in de kosten.
145.
Hein Jetses te Sneek,
Contra
Duwe Abbema deurwaarder. HET HOFF onder de
verklaringe van de impt. rejekteert de exceptie, en cond. de ged. te antwoorden.

Johannes Bernardi als last en proc. hebbende van de executoren van het testament, van Willem
Walcourt en Francina de de Flocque, in tijden e.l.
Contra
de gecommitteerden tot
de administratie van de geestelijke goederen in Groningen. HET HOFF cond. de ged. om de
stukken ten playdoye gemeldet van de salvatie te releveren; reserverende de kosten.
Jfr. Deliana van Balk.... (?) Contra
Paulus Mennerds HET HOFF rejekterende de exceptie
cond. de ged. peremptoir te antwoorden, des dat de middelen in exceptie gebruikt ten principale
mede zal mogen gebruiken.
Saeckle Hoities en Anna Feckes voor zo vele zij erfgenamen zijn van Sijds Aede dr. hun moeder.
Req.
Contra
Wijbe Hoites en Joucke Sibrands en Gale Claes zn. als man een voogd
van Hijlck Sijbrens erfg, van Sibren Joukes hun vader en c.d.r In Factis ante primum post
pontianus, voor Runia, voorgaande commissaris; en voor alle dilay, ord partijen om het proces in
state van wijzen te brengen binnen 14 dagen.
146.
Govert Tyepkes en Trijke Bras e.l. Req. en opposanten. Contra
Mr. Regnerus Bras, als
het recht hebbende van Pieter Jelmers, Remt Jacobs voor hem zelven, en als het recht hebbende van
Elske (? Eltke) van Marsum, en mede het recht hebbende van Pieter Claus, ged. HET HOFF
rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden, des dat de middelen in
exsecutoire gealligeerd ten principale zal mogen gebruiken, reserverende de kosten.
Trijn Feckes, req.
Contra
Pieter Cluiter, HET HOFF verklaart de ged. met zijn
presentatie van de borge te hebben, voor zijn per....... schulden te mogen volstaan, ordonnerende
hem zijn ..... binnen zes weken, en om redenen compenseert de kosten.
Pieter Hermans

Contra

Douwe Abbema

In Factis, de eerste dag na Pontianus.

Raphael Mathijs nom. ux. en als last hebbende van de vordere erfg. van Botte Tietes, req Contra
Wouter Jacobs van Bosum, Lyuwe Epes en Nanne Pibes Abbema IN Factis.
147.
Eenke (..) Phaesma, wed van Wibrand Gravius, als geauth. cur. over Hylck Gravius, haar dochter,
en Marten Heins veldscheerder van hopman Lichtenberg, als man en voogd van Leuck Gravius, en
c.d.r onder verband van goederen. HET HOFF ord. partijen te compareren voor de comm die hem
zal informeren op zekere POINCTEN: 1. Wat goederen Isbrand Gravius van zijn vaders erfenisse
hadde mogen beuren en bij hem genoten zijn. 2. De scheiding tussen moeder en kinderen daaraff te
recouvreren. 3. Oft hij beneffens de halve zate van Mollema (e?) en Syuwierster niet te Grouw meer
land voormaals gehad en gebruikt heeft. 4. Indien ja, aan wie dezelve verkocht zijn, en voor wat
prijs, alsook tot hoeveel pondematen. 5. Oft Ekemer landen die tegenwoordig bij dr. Sixtus
Pinni.....? als eigenaar gepossideerd worden van Isbrand Gravius vader of moeder in het geheel of
voor een deel affgekomen zijn. 6. Indien oock nader meer percelen van de vader mochten geweest
zijn, dien te specificeren. 7. Oft Isbrand Gravius mede in zijn moeders erffenisse geen geld of
obligatie brieven heeft ontvangen. 8 Oft de landen bij Mellema en Sijwester (?) zate even goed en in
prijs van coop gelijk hoog zouden zijn? 9. Wat het getal der pondematen van allebij is en de rechte
waardije der zelve? 10. Tot wat prijse bij de impt. de d.... pondematen bekomen zijn?
148.
Hijlke Douwes mediate erfg. van Gerrijt Wijpkes ( kinderen?) Contra Jaitse Holles voor hem en
mede caverende voor Obbe Eelkes, en in die qual. voorm. over Mennerd Eelkes weeskinderen; en
Doitse Jans als man en voogd over Sijts Douwe dr. en in die qual. erfg. van wijlen Renk Rents ,
allen mediate erfg. van Dresch (?) Mennerds wed. HET HOFF ord. partijen te compareren voor de
commissaris van den Hove die hem zal informeren op zekere POINCTEN: 1. Op wat tijd en plaats
de koop derlanden ten processes gemeldet solden zijn geschied? 2. In wiens presentie? Tot wat
summe? En de op wat termijnen? 3. Oft daarvan geen coopbrief als ook reversaal respektievelijk
zijn gepasseerd? 4. Indien Ja, deselve te recouvreren. 5. Hoeveel daarop zou zijn betaald, aan wien
en in wat voegen? 6. Oft daarvan de gereq. kwitantien zijn gegeven; en in dien gevalle deselve te

recouvreren. 7. Wat ander handelinge uitsch.... partijen het zij voor of na in questie solden zijn
gevallen. 8. Oft daardoor deze cooppenningen ook meer zijn verrekend en te niete gedaan.
149.
Maike Hoitema wed. van Hector Rheen, voor haar en haar kinderen,
Contra
Jan
Lijuwes te Pingjum. HET HOFF doende recht op de verzochte pervijsie cond. de ged. te
namptificeren 75 g.gld en ten principale in factis.
Frederik van Jukema req.
Contra
Jfr. Catarina Prengers. HET HOFF verstekt partijen
van vordere produktie salff wes binnen 6 maanden zal zijn ingebracht. Reserverende de kosten.
Janke Gebs als man een voogd van Aelke Johannes impt. Contra
Jan Wolters voor hem en
onder verband van goederen c.d.r voor Hugo Pieters zijn borge, in factis ante primum post
Pontianus.
Matheus Everardi als cur. over de geabandoneerde goederen van wijlen Sijmon Nijenhuis en Ebe
Bennes voor hem en als m.e.v. van Claaske Douwe Nijenhuis dr. zijn e.h.
Contra
Antie Allards dr. wed. van Simon Nijenhuis; In Factis binnen 2 mnd. peremptoir.
150.
Dr. Albert Monnikhuis
Contra Trijn Dirks HET HOFF verklaart de gereq. alsnog
ongehouden op de eis en artikelen van de req. te antwoorden. En compenseert de kosten.
Claas Heeres Req. Contra
Dr. Albert Monnickhuis; HET HOFF cond. de gereq. des
req. artikelen te beantwoorden onder eed van calumniea en reserveert de kosten.
Anna Douwe dr. wed. Otte Sijeuwes zn. tot Bolsward, impt
geass. met haar tegenwoordige man Pieter Dirks. IN Factis.

Contra

Rijurdtke Otte dr

Otto Radijs predikant en Eelke A ~ttes en Aene Renkes (?) kerkvoogden op der Schelling triumph.
Contra
Ebel Sibrands gecondemneerde IN Factis voor Lyklema.
Hernar (?) Adriaans en Reynsch, Douwe Ubles, wed. voor haar en haar knn, en daarvoor onder
renunciatie S. C. Velleiani caverende, impt.
Contra
Marij Oege dr; huisvrouw van
Johannes Tijaards, ged. Het HOFF gezien de acte van exoneratie van Dr. At(h)onides bij bij
At(h)onides de ged. geg.... verstekt de ged. van antwoord salf wes post pontianus ( is
ingebracht?)
151.
Jelle Atsis burger in Leeuwarden req. in conventie en gereq. in reconventie.
Contra
Freerick en Haie Johannes zonen ( idem etc) IN Factis.
Tsumme Claas tot Bolsward, voor hem zelfs en als conj. pers. voor Swane Claas dr; zijn zuster, en
c.d.r. als erfg van Claas Stellingwerff; in tijden deurwaarder van dezen Hove, zijn vader en van
Anna Botte Lijuwes wed, zijn oldemoeder, en transport hebbende van Pieter Hesop.
Contra
Ulger Ulgers de olde, (en) van Geertien Ulgers, zijn dochter bij Jfr. Gaitien Grevingha zijn
overleden huisvrouw, HET HOFF verklaart de excipient ongehouden te wezen, de pondem.... te
restitueren, onverkort de impt. recht anderzins, en compenseert de kosten.
Wate Harkema
Contra
Uwe Wierds te Buitenpost. HET HOFF ord. partijen wederom
te compareren voor de commissaris van den Hove die henlieden alsnog zal verenigen, indien niet
hem informeren op zekere POINCTEN : 1. Oft met deze requirantie (?) is gepossideerd wat hij van
de pachtinge aan de landschappe ten achter was, ende daarvan voor zekere somme aan de
deurwaarder was overgegeven. 2. Wat de gereq. voor de req. dien aangaande aan de landschappe
betaald heeft, en daarvan de quitantien te recouvreren. 3. Te recouvreren de bescheiden waarvan de
requirant in confiscatie op het Blockhuis heeft gezeten, ende van de betaling der kosten van zijn
voorschreven specificatie. 4. Waaruit de geëiste 614 Lb 18 str. 10 penn. heerkomen? 5. Oft de

zelfde aen de req. oft anderszins in het generaal voor den Compagnie hebben; mitsgaders daarvan
de quitantien te rcouvreren.
Marcelleus Govaerts gezworen bode van dezen Hove, ende excequiteur van de Cancellerije,
gerechtigden, geadsisteerd met mr. Buwe Jeltingha Griffier van den Hove, req. Contra
Anna Bolsma, te Burum. HET HOFF cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat de req. uit de
penningen ten processe geroerd onder genoegzame cautie lichte en ontvange 35 Lb. 9 str; en om
redenen compenseert de kosten.
Uulke Phars burger in Leeuwarden voor hem en als man en voogd van Bauck Johannes dr; en c.d.r
Contra
Johannes Douwes te Holwert, voor hem en c.d.r. voor Aal zijn huisvrouw, ged.
HET HOFF gezien de citatien houdende de overgelegde obligatie voor bekend van 18 mrt 1608
cond. de ged. om de impt. te betalen 24 g.gld; met schaden etc.... alsook de intressen van 25 g.gld; (
153) ter versterkinge van de eed door de imp.t voor zijn specificatie, en cond. nog de ged. te betalen
2 c.gld 5 strs, met de intressen van die sedert de litescontestatie.
Hof 16711 Jaar 1615.
DE 17 JANUARIJ WESENDE DE EERSTE RECHTDACH NA NIEUWJAAR anno 1615.
( pag 153)
Saaff Henricx burgemeester te Harrlingen Contra
Pieter Pheltens als geauthoriseerde cur.
over Aeltie zijn dochter. HET HOFF doende recht cond. de ged. te betalen de helft van 1000
c.gld; met de schaden etc; en compenseert de kosten.
Isck Oene dr. e.h. van Hillebrand Baukes met consent van deselve en Isck Pieters dr. Breutsma. req.
Contra
Orck van Doijem als cur. over Jfr. Atke van Doijem
In Factis.
18 jan 1615.
Douwe Abbema deurwaarder v.d. Hove,
Contra
Nicolaus Jan Obbes ( of:
Jacoba...s?) als cur. over Freerck Gerbrants. In Factis.
154.
19 jan 1615.
Guillaume de Graaf brouwer in Delft, in “De Rode Leeuw”,
Contra
Fonger Harings en
zijn huisvrouw excipienten., HET HOFF rejekteeert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te
anwoorden.
Tyard Feikes te Harlingen, over Jan Vestoors (??) Contra
Gerliff Henricks bakker te
Franeker. Te compareren voor de commissaris.
20 jan 1615.
Orck van Doijem als voormomber over Jfr. Atke van Doijum, en Seino van Lewe, als voormomber
over Gertke en Anneke Ens, resp. achternichten van wln. Johanna Krijan (Krisan?) bij wln. Orck
van Doijem en Lijuwe Ens haar rsp mannen.
Contra
Lijuwe Sipkens en Johanna Anna
dr. e.l.; gec. IN factis binnen 2 mnd.
Ocke Jans als cur. over Tsietske Agge dr; Req.
Contra
Rijurdt Tyurdts als cur. over
Tsietske Agge dr. voor Lyklema voorgaande commissaris die hun zal verenigen indien niet hem zal
informeren op zekere POINCTEN van Offitie: 1. Uit wat voor bescheiden de voorgenoemden hun
rekeninge hebben gedaan? [pag 155]2. Als daar dan ook inventaris is geweest of verthoond? 3.
Indien ja hetselve met bescheiden van dezen te recouvreren. 4. Of er ook enige schulden
aanwijsbaar zijn geweest; en de gereq. alzo overgeleverd. 5. Wat alsnu tegenwoordig van de
schulden nog uitstaande voor onwisse geacht worden. 6. Wat d..... bij de gereq. is gedaan.7. Wat
goederen en penningen het weeskind meer solde hebben geemployeeerd, als hem bij de gereq. in
rekening worden gebracht.

Tyerck Allards, koperslager, voor hem en als vader en wett. voorst. van Beits en Trijn, zijn kinderen
bij Trijn Willems applt. en in conv. en reconventie.
Contra
Jacob Opts,
vanwege Opt Jacops zijn zoon, bij Meckien Tyepcke dr; getogen en Bronger Brongers als m.e.v.
van Aeff Tyepcke dr; en Lauwe (?) Fimckes als man en voogd van Griet Tyepcke dr. wonend
binnen Dokkum. HET HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet
bezwaard, in het geval van conventie en doet te niete het vonnis. Ende in reconventie cond. de
geappelleerde, originael om de appt, orig. impt; ten positie van Beits, Trijn de achtste part van
Syurdt Tyepckes ende voorts na advenant te betalen, de huren voor zo veel als hangende de
proceduren ontvangen zijn met de schaden en intressen etc... en compenseert de kosten.
Dominicus Tijallings Meilema secretaris van Barradeel, voor hem en als last en procuratie
hebbende van Rieme Jarichs op Dronrijp, zijn moeder, sampt als recht hebbende van Jarich
Tijallings, zijn broeder, en van Wick en Sijts Tyallings, zijn zusters c.d.r.; en mede in qlt. voor wln.
Imck Mintses e.h. van Rijoerd Saeckles te Cubaard,
Contra
Aeltie Saeckles en
( pag 156) als conj. pers. voor Doede Saeckles zijn broer en Aeltien en Swijtsien, caverende voor
Trijnken Saeckles hun zuster, gezamenlijk erfg. van Rijurdt Saeckles hun broeder.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te laten volgen de 5 8e parten van 800 g.gld; met schaden etc....
21 jan 1615.
Geeske Quirijns wed. van Romcke Pieters, als voorst. van Peter haar kind bij de vs. Romke, applt.
Contra
Gerrijt Roeloffs geapp. HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter; en
bij nieuwe sententie verklaart de applt. orig. met haar presentatie te mogen volstaan.
157.
Wijbe en Sijurs Sijurdts, en Jelk Sijurds dr; als erfg. van Ssijurd Sijurds hun vader;
Contra
Cornelis Sijtses, als man en voogd van Neel Jans dr; onder beneficie van inventaris van Jan Frans
van der Meij. ...... niet ontvangbaar.....
24 jan 1615.
Tonis Christiaans, en dr. Wilhelmij Regnerie, medicus voor hem en vanwege zijn huisvrouw in
conventie en in reconventie. HET HOFF ord. partijen wederom te compareren voor de
commissaris van den Hove, die hen alsnog zal verenigen, indien op inspectie ter plaatse in questie,
en voorts in forma. En binnen 14 dagen.
Sibe Sierds en Andries Uulkes, als last en proc. hebbende van de ingezetenen van Beets. impt.
Contra
Teye Saekis, Broer Boelis, als voormonden nover de onjarige kinderen Saeck(e)
Saekis en Joachim Jouckes als voogd van Frouck Saecke dr. zijn wijff als erfg. van Saeck(e)
Saeckis en Hack Boele dr; wed. en de selve Saecke te Beetsterzwaag, en de kerkvoogsden van
hetzelve dorp.
IN Factis voor de eerste dag na Quasimodo, peremptoir voor alle dilay.
158.
De kinderen van Sijurd Sijurds en Trijn Hendriks dr. e.l; resumerende de proceduren bij Dirck
Hendriks hun gewezene curator geïnstitueerd impt. en triumphant;
Contra
De erfg. van Jan Frans zn van der Meij, adproberende de proceduren bij deselve Jan gesustineerd.
HET HOFF compenserende de 905 car gld en 80 c.gld des triumphanten van hun moeder
ingebrachte goederen, .... in ondertering staande, in staande echtete tussen hun moeder en Jan Frans
v.d Meij gevallen, mede ten laste komende, verklaart de req. en impt. tot hun eis niet ontvangbaar.
25 jan 1615.
Adriaan van Cuick, impt
Contra
Claas Heres. In Factis.
Jurrien Henricx als curator over Uulke (Wilke) Jans applt.
Contra
Pieter Nannes als
man en voogd van Hid Jans dr. burger in Leeuwarden. HET HOFF verklaart de appellant bij het
vonnis van de Nederrechter niet bewaard.
159.
Willen Arens mr. glaesmaker impt
contra
Tet van Douma e.h. van Sijds van Botnia
bij authoriteit van deselve; In Factis, binnen en maand.

Lolle Piers en Hans Renkes als man en voogd van Epe Jelte Heres dr; voor hem en als conj. pers.
voor hem en zijn mede erfg.
Contra
Pier Annes, Doecke Annes, Watse Annes,
Johannes Edis als m.e.v. van Sibbel Anne dr; Anke Watse dr. en Lijsk Hessels. HET HOFF ord.
partijen te compareren voor de Commissaris..... POINCTEN: 1. Te recouvreren de principale der
instrumenten waer uit geageerd wordt. 2. Bij wien de ondergetekende zijn, en zich te informeren op
de handen daaronder staande; 3. Oft de ontscheiding van Trijnke Watse wed; niet is geroerd in de
schulden; 4. Oft Peer Annes met zijn broeders en zusters ten aanzien van dien niet ingelicht is. En
waarom. In Marge: gesupplieert door de ordonnantie van Jo'himi den 25 mrt 1615.
26 jan 1615.
Jouke Pieters, biersteker binnen Leeuwarden, impt.
Contra
Wessel Frans en Elisabeth
Pelgrums dr. e.l te Bregum (Bergum?) ged. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 56 c.gld;
10 str. 12 penn. 44 c.gld. en 100 gelijke guldens, alles met schaden etc...
160.
Rixt Able dr. e.h. van J... (Joost, Jouwert?) Tyerks binnen Leeuwarden; Contra
Sicke
Breutsma te Bolsward, HET HOFF cond. de ged. het huis met de landen in questie te verlaten en de
impt. om deselve toe te laten deze te gebruiken, en zelfs persoonlijk te laten bewonen, oft te laten
bewonen, na wijlen Jees Alberts testament ; met schaden etc...
Douwe Jans als man en voogd van Marij Pieters dr; Hijlcke Binnerds en Jacob Rommerts voor hen
zelven, allen erfg. van Gaats Jacobs dr; wed. wln. Binnerd Gerrijts, impt.
Contra
Timen Roeloffs in de Cuickhorne,
niet ontvangbaar....
Douwe Eukis universaal erfg. van Hil Douwes zijn dochter en door de selve D.... erfg. van Hil
Olpherd Tyaards dr. heur moeder. Impt
Contra
Reuwer (?) Olpherds
burgemeester te Hindeloopen, Anske Olpherds, Trijn Olpherds, en Sibbel Timens dr. als moeder en
wett. voorst. van haar kinderen bij Tyaard Olpherds, en zo mede erfg. van wln. Olferd Tijaards en
Bauck Anske dr. In Factis ante Quasimodo.
161.
Marten Hilles van Balck applt.
Contra
Sijurdke Sijurds nagelaten wed. van Thomas
Jacobs voor haar zelf en als moeder van haar knn. etc.... In factis ante Quasimodo.
Wibren Reins te Harich aplt.
Contra
wed. geapp. In Factis ante Pentecoste.
Haitse Romkes in Dantumawolde, impt.

Schelte Hinnes als cur. over Meinsch Jaspaers,
Contra

Jan Jans Wederspan; In Factis.

Jeronimus en Sijurd Winter applt. Contra Anna, Andries Mennes wed. nu e.h. van Hancke
Roeloffs, geass. met deselve en voor haar kinderen IN Factis.
Trijn Dirks dr. wed. Jacob Dirks haar nu ontholdende te Amsterdam. Impt
Contra
Pieter Harigs Kolfmaker, HET HOFF ord. partijen te compareren voor de commissaris die hen zal
verenigen indien niet hem informeren op zekere poincten. En te insereren in de eerste rechtdag
naast komend.
Andreas Rheen burger en herbergier binnen Leeuwarden, Contra
Andries van Hiddema en
Matthijs Everardi caverende voor Lyuwe Mellema. .... geen dictum....
162.
Saff Henricx burgemeester binnen Harlingen,
Contra
Uulcke Uulckes burger binnen
Franeker. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. tot cautie van de vergelijken ten processe geroerd,
mits dien te laten ongemoeid, en alle attentaten tot oorzaken van dien kosteloos en schadeloos af te
doen. En in de kosten.
Hessel Tijaards burger binnen Harlingen, als door cessie het recht hebbende van Claes Dirks, en
Rinck en Tijaard Hans last en proc. hebbende van Jucke Rommerts en Neeltien Martens dr. e.l.
Impt. Contra
Job Jobs voor hem zelven en Peter Walings als voogd van Neeltien Jobs dr;

en zij samen intervenierende voor Dirck Willems als man en voogd van Aaff Allerds dr; als erfg.
van Ede (?) Sijurds haar voorman. HET HOFF cond. de interventeurs om aan de impt. te betalen
450 c.gld; des dat de executie van de t....
mochte verschenen tot de expiratie van de respectieve
verschijndagen, weder gerestitueerd, met de schaden etc....; en de inventeurs in de kosten.
163. 28 jan 1615.
Wijbe Agges cum uxore, aplt.
Contra
Cornelis Cornelis zn, schepen en Cla(e)ske
Jacobs dr. e.l; .......... niet ontfangbaar.....
30 jan 1615.
Auke Feddes te Stiens, applt. in conv. en in reconventie; Contra
Eldrik (?) Jans te Hesen(s)
als man en voogd van Frouk Auke dr; en c.d.r onder verband van goederen in cas van appel niet
ontvangbaar...
31 jan 1615.
Henricus Regnerij, notaris en postulant binnen Leeuwarden. Als volmacht van Kempo van Donia,
Grtm, van Leeuwarderadeel, onder benificie van inventaris erfg. van de hopman Frans van
Cammingha, zijn neef, die erfg. was van Sibrand van Cammingha zijn vader, met mr. Eelke
Dronrijp adv. voor dezen Hove, als volmacht van de crediteuren van Frans van Cammingha.
Contra
Wijtse van Cammingha en Jfr. Saepck van Cammingha. IN Factis,
Hijlck Jans dr. wed. Gerlacus de Friso, in leven secr. van Tietjerksteradeel, voor haar en als leg.
adm. over haar kinderen bij de vs. Gerlacus.
Contra
Galein Domberger. HET HOFF
ord. de ged. de impt. te betalen 37 c.gld twee stuivers, met de schaden etc...
164.
Machteld Jans binnen Leeuwarden,
Contra
Wolter Jans burger en coopman aldaar,
als wett. voorst. van Jan Wolters zijn zoon. HET HOFF verklaart de geappelleerde met zijn
presentatie in het 13e artikel te mogen volstaan en verklaart de req. bovendien niet ontvangbaar; en
om redenen compenseert de kosten.
Bornert Hidserts voor hem en als m.e.v. voor Tsiets Bockes impt. Contra
Hessel Takes voor
hem en onder hypt. van goederen voor Lijsbeth Jacobs zijn huisvrouw. In Factis binnen 2 maanden.
Fop Claes dr. gewezene pachter van het zout te Kollum, contra
Jurien Henricx oud burger
der stede Leeuwarden. HET HOFF ord. partijen te compareren voor de commissaris....
POINCTEN: 1.Oft het solt in questie ook aangegeven is? 2. Indien ja op wat dag, in wat maand en
aan wien? 3. Oft de 22 ½ tonnen zout bij Jelle Pieters de 7e okt 1612 verimpostet, in hetzelve zout,
daar questie om is? 4. Oft ook van de baer in questie na gedane uitsprake aaen de gedaagde
instructie gedaan is? 5. Te recouvreren de ordonnantie van de impost van het zout anno 1612.
165.
Lijsbeth Dirks dr. wed. van Lauwrens Jans (?) van der Meij, als moeder en wett. voorst. van haar
kinderen.
Contra
Cornelis Jelis aan de Nieuwe Bildzijl, als voorm. van Lijsbeth Wijsens
dr. ......... te namptificeren 75 c.gld.
Mr. Martinus ten Hore adv. v.d. Hove,
Contra
Jantien Jans dr. aan O.L.V. Parochie,;
voor haar en haar kinderen bij Peter Montses getogen. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te
betalen 100 dalers, onder korting van hetgeen bij de impt. boven behoorlijke intressen genoten is;
met de schade etc.
Adriaan Cuijck van Lexmond wonende binnen Leeuwarden; Reenck Claas nu te Dronrijp, curator
over Auck Abbe dr. HET HOFF doet te niete de uitspraak van preferentie, en bij nieuwe sententie
recht doende, verklaart de impt. uit krachte van het instrument d.d 30 april 1598 voor de
geappelleerde op het huis c.a., en de penningen daarin geroerd, geprefereerd te zijn, en cond. de
geappelleerde de ontvangen penningen voor de helfte van Abbe Sijtses voor zovele de appellant's
gerechtigheids intergraal te laten volgen, mits de schaden en intressen sedert de litescontestatie;
onverkort de appellant op de goederen van Rints Wopke dr; en tevens tegen de selven zijn recht
neffens zijn vordere competentien. Zo hij bevinden zal, en de geappelleerde zijn defensiën ter

contrarie. En compenseert de kosten.
Ernst van Mollingha als vader en leg. adm. van zijn kinderen bij jfr. Meijts to Nansum, sampt
Sijurdke van Brenghen een voordochter van Jfr. Meit(s) tho Nansum, in leven e.h. van Jr. Sierck
van Bootsma gedaagde en triumphant;
Contra
Lenerd van Huijgens, ged.
HET HOFF taxerende de fruchten profijten en emolumenten ten minsten van drie honderd en
eenentachtig goudgulden, ...en dat het proces haar voortgang zal vinden.
166. 3 feb. 1615.
Adriaan Cuijck als leg. adm. van de kinderen van Cornelis Cuijck zijn zoon.
Contra
Mathias van Schoten, als erfg. van Margaretha van Schoten zijn Meuije. ..... POINCTEN.... 1.Oft
Marten Boutsma en Margaretha v. Schoten bosch en const zonder spieringhe hebben verkregen,
gehadt op de coop van de huizinge met alle dependenten van dien, gemeldet in de coopbrief, met
AA ten processe geroerd. 2. Oft de kopers de voorscheven weg en opvaarten in dezelve brief
gemeldet is belettet en verhindert geweest, en bij wien? 3. Ende oft deselve hinderinge daarna is
affgenomen. 4. Wanneer Margaretha van Schoten is overleden.
Wate Harkema triumphant en req, Contra
Wigle Roukema, Thomas Mennes, Geerrijt
Brieuds (?), en Ebe Boelsma gecondemneerden. HET HOFF cond. de gerq. om de req. in de
uitgave te lijden, van 900 C. gld; in questie en van 797 gelijke guldens, onverkort de gereq. hun
recht in de ....... bevonden, mach worden de triumphant de selve .... en verklarende de req. tot zijn
vordere eis niet ontfangbaar wn compenseert de kosten.
167. 4 febr 1615.
Jan Gijsberts tot Berlicum, als cessie hebende van Saeck Tijaerds dr. te Tyemmarum. Contra
Wijbe Tijaerds Meilema te Wommels. ........ te namptificeren 170 Lb en in factis. ......
Sibrich Ariaen Hoens wed. Contra
dr. Albert Monnikhuis adv. v.d. Hove, en Sebastiaan
van Pruissen ondergriffier in den Hove. HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek....
Ju Hinnes appellant, Contra
Aarend Andries burger en koopman te Leeuwarden.
.... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
Frans Frans mede gecommitteerde in de Raad van State, der geunieerde provinciën, als
geprefereerde crediteur, en mede als borge voor wln. Lijuwe Sijtses, zijn schoonvader, en daardoor
als geintresseerde,
Contra
Michiel Hager (Hagen?) hopman
......... Voor Lyklema om hun alsnoch te verenigen. .....
Pier Foeckes, geprefereerd crediteur van Pieter Pieters.
Contra
Dirck Obbes als volmacht
van Jan Tonis Schellingwou, en in die qual geintresseerde curateur van Pieter Pieters te Minnertsga.
168.
Johannes Pieter Sannes grietman in Visvliet, imt en triumphant;
Contra
Geert Ottes
voor hem en voor de ingezetenen van Oldeholtwolde. HET HOFF tauxerende de schaden en
intressen ter somma van 229 c.gld; en ordonneert dat de executie van deselver somma volgens
sententie haar voortgang zal hebben.
Johannes Petri Sannes
Contra
De erfg. van Pieter Anne Meines. ...als vorige, ter
somma van 553 c.gld en en vanwege den sententie haar voortgang zal hebben.
6 april 1615.
Minke van Duvenee, wed. van Casper van Tongeren,
Contra
Dijurd Wubbles (?)
..... ongehouiden op de eis van de impt. te antwoorden.
169.
Otto Johannes in Warrega, (Warga) req. en triumphant;
Contra
Tijesse Hebbes
Tijessema, HET HOFF verklaart dat de gereq. met zijn presentatien mach volstaan, en de
triumphant daarenboven niet ontvangbaar.

Henric Oldendorp. Burger in Leeuwarden;
Contra
De jufferen Tyamck en Ints
Scheltema als erfg. van Gabbe Scheltema haar broeder. HET HOFF gehoord de eed van de impt.
tot versterkingen van zijn aangeven gedaan, cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 329
c.gld; met de schaden etc...
Phocas Coldeburger burger en lakenkoper in Leeuwarden, als cessie en transport hebbende van
jonkheer Hans Ludwig van Schwarzbach;
Contra
Jarich Knijff.
HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter; en bij nieuwe sententie recht doende
cond. de ged. originaal applt. onder zijn presentatie in het 35e artikel gedaan, te voldoen en betalen
de somma van 400 c.gld; met schaden etc...; en de executie van de eerste mei 1616 mits daartoe
genoegzame cautie en borge wordt gesteld.
170
Melchior Feites op het Nieuwland, als vader en wett. voorst. over Bauck zijn dochter, triumphant.
Contra
Sibrans en Isbrand Jan zonen. In FACTIS.
Jarich Wopkes burger in Leeuwarden;
Contra
Hans Jans, deurwaarder van dezen Hove.
HET HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard. Neffens de
huizinge daarin geroerd, en nopens het vordere; doet teniet het vonnisse, en verklaart nu daartoe de
eiser niet ontvangbaar. En de kosten tot 's HOFFs taxatie.
Tet Tomas dr. wonende tot S..... ? als erfg. van Rennert Pieters haar overleden man; impt.
Contra
Focke Pieters en Wibren Olpherds, HET HOFF cond. de ged. om de impt. te laten
volgen de 6e part van de vruchten, profijten en emolumenten, met schade en intressen, onder
genoegzame cautie voor Hans Pieters, erfenisse, indien naemaels bevonden mocht worden iemand
anders daartoe boven gerechtigd te zijn en compenseert de kosten.
171.
Bartel Willems Liddell, lineger tot Harlingen, in conv. en reconv. Contra
Johan Spencers
commandant van een vendel Engelse soldaten ged. in conv. en in reconventie. HET HOFF wijst
partijen in conventie in factis en in reconventie recht doende cond. de geappellleerde te gedogen dat
de penningen van de somma in de proceduren geroerd, onder genoegzeme cautie zijn voortgang zal
hebben.
Jelle Bottes en Dieuwke Eelke dr. e.l; als erfg. van Douwe Willems burger dezer stede, onder
verband van goederen gecaveerd hebbende voor Fopke Oeds dr. zijn huisvrouw. Contra
Dr. Pieter Loo, adv. voor deze Hove. .... te compareren voor dr. Johan v.d. Sande
Broer Claas zn. triumphant, en req.

Contra

Karst Pieters en Agnieta Freriks. In factis.

Syurd Epes Tolsum, te Beetgum, als vader van zijn knn. bij wln. Sijouw Jetse dr.
Contra
Aleff Jetses, te Marsum, Jelte Gakes (Gerkes?) tot Oosterlittens, en Tyerck Aleffs te Franeker, als
oom en voormombers van Gerke en Pieter Jetses, en Sijke Jetse dr. HET HOFF cond. de ged. om
aan de impt. in zijn qual te betalen de somma van 344 c.gld; met de schaden etc.; onder deductie
van hetgeen de impt. met zijn wln. huisvrouw daarop betaald heeft. Tot de volle betalinge, en van
zijn wln. olderen ontvangen, en genoten, ende zulke partien in brieven stukken en reversalen ten
processe hebben over gelegd.
172.
Sippe Joachims voor hem, Joost Jans als voogd van Alijt Joachims dr. zijn e.h.; beide te
Leeuwarden, Ids Freriks rechter te Rottum, als voogd van Griet Poppes dr; zijn e.h. en als last en
proc. hebbende van Cleis Poppes, en Hijlck Poppe dr; met ass. en consent van Melchior Jaspers.
haar man te Enckhuizen, en Henric Luitiens en Anna Luitiens dr. e.h. van Wijbe Hettes, met diens
advies en assistentie, te Amsterdam, en Carst Tedes aan Oldemarkt, ab intestato naaste
bloedverwanten van wln. Geerte Lubberts, in leven e.h. van Harmen Everds te Oldelamer.
Contra
Claas Buwes, burger in Leeuwarden, als man en voogd van Aaltien Lubberts dr; en c.d.r. voor

Pieter Lijkeles, te Leeuwarden, voor hem en als last hebbende van Harmen Everds, in de
Oldelemmr (!) Lubbert Lijkles Johannes Jellis als man en voogd van Anna Lijkle dr; Meino ?
Harmens als voogd van Wijb Lijkle dr; en Lubbert Johannes voor hem en c.d.r. voor zijn broers en
zusters,
( geen uitspraak)
173. 8 febr 1615.
Taed Haie dr. wed. Sijurd Jans ( Janijts?) burgeresse te Sneek
Contra
Ale Janijts (?)
In Factis.
Willem Sibrands voor hem zelf en mede voor Sibbel Agge dr. zijn e.h. Contra
Thomaske
Willems wed. Sipke Hans zn. voor haar en haar knn. bij de vs. Sipke. HET HOFF ontzegt de req.
zijn verzoek; en cond. hem in de kosten.
Jacob Johannes burger te Sneek als het recht hebbende van Lolle Folkerds, als erfg. van Folkerd
Davies. (!)
Contra
Wijbe Reins, en Pijbe Feites sampt Dirck en Anna Feckes als e.h. van
Merck Rintses als erfg. van Feite Reins. IN Factis.
Feike Wijbes en Rints Oene dr; e.l; req. en triumphant. Contra
Jan Jans Wederspan.
HET HOFF cond. partijen wederom te compareren voor Ulenburg, voorgaande commissaris, om
hen alsnoch te verenigen, indien hij kan indien niet hem te informeren op zekere POINCTEN van
Offitie, voorts makende pertinente staat van al hetgene de req. van de schuld als ook van het
boelgoed als van wijlen Sijds van Scheltema en andersins hebben ontfangen. Daar af rapport te
doen ........ POINCTEN 1. Oft het recht van huring bij Lijuwe Hebbes verschenen in het jaar 1603
ge..pareerd is geweest. Oft hij de req. niet hebben ontvangen 200 g.gld; ( pag 174) dan hij
gedaagde op..... genomen? 3. Oft de boelgoeden van Lijuwe Hebbes niet zijn verkocht, ten profijte
van de req. 4. Oft de req. de boelschulden daar aff, verkocht ook hebben ontvangen. 5. Oft hij niet
daaraff heeft gehad de ontvang. 6. Ende hoe hoog de koop penningen van zijn eigen boelgoed zijn
stijgende. 7. Oft hij niet enige kopers. van de boelgoederen heeft overgenomen. 8. Oft de req, van
de secr. Ate Bruchts minder heeft ontvangen de 24 of 25 g.gld; van boelgoederen die Rommert
Reins voor hem zelf en voor enige buren had betaald. 9. Oft de req. ook niet aan brood heeft
meegehad (?) hetgeen Mennerd Piers huisvrouw van boelgoed schuldig waren. 10. Oft Tied, Jurrien
Aukes heeft hem req. niet heeft betaald 29 g.gld 14 ½ penning; van een koe van wegen jaren
Jurriens Heeren Frans zoon ......
( 174)
Binnerd Sappema als vader en voorst. van Ritske zijn zoon bij wln. Rixt van Hettinga, en c.d.r.
Cotra
Jfr. Catarina van Stoltenhage, wed. van Taeke van Hettingha, en Arendie van Loon
curator over Take Hettinga nagelaten Joost en door testament erfg. van de selve. HET HOFF
rejecteert de exceptie en cond. de ged. te antwoorden.
175.
Douwe Abbema, deeurwaarder,
Contra
Saeck Jelles. HET HOFF ord. de ged. te
specificeren de zaken in de playdoye gemeld. En in de kosten...
Jouke Hans als vader en administrator van zijn knn. bij Jel Wijtzes,
Contra
Hette
Takes en Gelk Adriaans als voogd over Wijtse Aeles voor hen zelven en als last hebbende van wln.
Taecke Wijtses. In Factis voor Sandio.
Pier Fercks req
Factis.

Contra

Dirck Obbes als volmacht van Tonis Jans Schellingwou. In

Lieuw Gerrits voor hem en zijn huisvrouw, impt
Guilaume Pieters, geass. met de zelfde
In Factis.

Contra

Hil Andries e.h. van

Hijlck Douwe dr. voor haar en als moeder een voorstander van zijn knn. bij wln. Tyaerd Sijurds
Contra
Pieter Pieters aan St. Jacobie Parochie. ... te namptificeren 22 Lb. En in forma.

176.
Fedke Wijaarda wed. Joachim Hoppers, voor haar en als erfg. van mr. Georgien Wijaarda, in leven
advocaat van den Hove, haar broeder, en alzo door recht van scheidnge hebbende van de andere
erfg. van Ansck Buwe dr.
Contra
Schelte Aebingha. IN Factis.
De erfg. van Botte Pieters, en Trijn Alberts dr. wed. van de vs. Botte, impt. in conv. en ged. in
reconventie;
Contra
Trijnke Ete dr. wed. van Henric Henrics; en als wett. voorst.
van de kinderen bij hem.
In Factis.
Douwe Meilema secr. van Baarderadeel; Contra
Agge Frans, grootschipper te Harlingen,
Sijoerd Sijoukes te Almenum, onder het part ? van renunciatie gedaan, ged. en gecontumaceerde.
HET HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde en houdende de citatien d.d. 27 maart 1611
voor bekend cond. Agge Frans de impt. te betalen 90 Lb; vn 20 stuivers het suk, met de schaden en
intressen sedert de ... , admitterende de impt. om zijn thoon in dezen tegens de ander gedaagden
voor de Commissaris van den Hove, en cond. de ged. in de boeten en contumatie.
Tijaerd Jans postulant binnen Leeuwarden, cur. over Oene Gerbrands en mede van wln. Wijger
Pieters, in leven burger en koopman dezer stede. Contra
Ulbe Lolkes ten Sneek. HET
HOFF gezien de citatien en houdende de obligatie van 3 okt 1609 voor bekend cond. de ged. aan de
impt. te betalen 172 ½ Lb. Met schaden en intressen etc.
177.
DE 28 FEBRUARIJ 1615 WESENDE DE EERSTE RECHTDACH NA DE VASTEN.
Sipcke Bockes als cur. over Jan Claas zn en Trijnke Claas dr; met ass. en consent van Watze
Riencks
Contra
Jetse Hidde mede adsessor van het gerecht van
Leeuwarderadeel, voor hem en voor zijn knn. bij Aafke Jans in echte; ...........niet bezwaard bij
het vonnis van de Nederrechter....
Alle Bauckes in zijn qualiteit, en vervangende de persoon van Rinke Sibrands. Contra
Cornelis Arends.
In Factis.
Wibrand Hans ged. en gecontumaceerde; Contra
Lijsbet Pieters. HET HOFF
restituerende de req. tegens verloop van tijd, gunt hem alsnog de tijd van 2 weken, om zijn
produktie te mogen doen. En ordonnerende de partijen hun zaak in staat van wijzen te brengen. En
omredenen compenseert de kosten.
Tonis Christiaans en Dr. Wilhelmus Regneri, beiden voor hen en vanwege hun huisvrouwen,
Contra
De wetholderen der stede Leeuwarden, vanwege de stad, en intervenierende voor
Gerloff Jansz; ged. in conv. en in reconventie. HET HOFF ord. partijen wederom te compareren
voor de commissaris van den Hove, .... zo niet oculaire inspectie te nemen, en hem te informeren
op de faicten binnen 14 dagen naastkomend. En in staat van wijzen te brengen.
Meile Jensma te Witmarsum;
Contra
Hein Heins te Pingjum. Het HOFF cond. de
ged. de impt. te betalen 12 spaanse realen van achren van 47 stuivers het stuk. ,met schaden etc...
1 maart 1615.
De gemene Crediteuren van Lieuwe Gijsberts en Jfr. Johanna van Vervou; in lven e.l.; Contra
Orck van Doijem als curator over Jfr. Atke van Doijem, Seine Lewe als tutor over Grietken en
Anke Ens nagelaten knn. van Jfr. Johanna van Vervou; en dit alles onder benificie van inventaris.
HET HOFF cond. de ged. te gehengen en te gdogen, dat de 2 vijfde parten van de zate lands, ten
processe gemeldet tot offde ? Oenningh (?) en de betalinge van de req. noch ter feiten werden,
verklaart; verklaart hem bovendien niet ontfankelijk.
Sicke en Tijaard Jetse zonen impt.

Contra

Dirck Pauwels burger in Leeuwarden, vanwege

Aalke Hans zijn huisvrouw, mede als administratrix van haat knn. bij Sibolt Rienks getogen. En
Dirck Scheltes voor hem zelf.
De erfg. van Pieter van Buiten, geresumeerd de proceduren;
Contra
wed. Tijard Sijurdts burger in Harlingen, als moeder over haar kinderen.

Hijlck Douwe dr.

Johan Spencer hopman van een Compagnie Engelsen, impt.
Contra
Bartel
Willems Liddel ged. HET HOFF zonder te letten op de exceptie wijst partijen in feite contrarie.
180.
Barthout Claas zn. aan St. Jacobs Parochie; Contra
Claas en Olpherd Heere zonen, voor hen
een onder verb. v. goederen caverende voor de kinderen van Waling Heeres.
Te comparren voor de commissaris etc..... POINCTEN: 1. In wat voegen en over wat goeden Joris
Everts over den impt. geauthoriseerd is geweest? 2. Daer af de acte van authorisatie te recouvreren.
3. Item, de rekeninge van 20 juli 1592 te recouvreren, daarbij Barthout Claas impt. de sterfhuize van
van wln. Here Walings c/ux solde schuldig zijn de summa van 1255 Lb, een stuiver. 4. Item, van
wat personen deselve sterfhuize hebben ge...puteerd 900 Lb. 5. Daaraf de bescrivinge te
recouvreren. 6. Oft bij Here Walings c/ux ten tijde zijns versterven geen andere goeden nagelaten
zijn geweest dan de bruick waar, de huizing, inboel en beesten aan Olpherd Heers verkocht. 7. Ende
wat voor goeden deselve zijn geweest. 8. Voorts wat Daniel Olpherds des impt's bestemoeder
verstervende heeft achtergelaten? 9. En oft de impt. daaraf zijn aanpart niet heeft ontvangen.
2 maart 1615.
Worp Peima te Harlingen, onder hypt . van goederen, geintervenieerd hebbende voor Claas Henrix
applt; Contra
Feike Jans, nu te Dokkum, universeel erfg. van Jan Feikes zijn vader, HET
HOFF verklaart de applt. niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
181.
Meinderts (Manderts?) Tijerks, te Leeuwarden
Contra
Gerrijt Pieters aan St Jacobs
Parochie. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen tweehonderd c.gld; met de schaden etc. en
in de kosten...
Claas Heres op der Bild voor hem en vanwege Trijn Dirks dr. zijn huisvrouw, c.d.r onder verband
van goederen.
Contra
dr. Albert Monnikhuis ,adv. v.d. Hove. HET HOFF doende
recht op de verzochte pervijsie in reconventie cond. de gereq. te namptificeren 668 c.gld. En ten
principale in factis.
3 mrt 1615.
Frans Frans mede gecommitteerde van de heren raden van de Staten der Verenigde Nederlanden.
Jan Henricx te Dokkum, Johannes Romkes, Sijds Pieters, Ritske Floris en Pieter Timens impt.
Contra
Feike Wijbes, ged. en excipient. HET HOFF rejekterende de exceptie cond. de ged.
elke der impetranten libellen peremptoir te antwoorden, reserverende de kosten tot het uiteinde van
de principale zaak.
Dirck Thijs als mede voogd van het Gasthuis te Sneek, voor hem en de andere voogden, impt. in
conv. en ged. in reconventie
Contra
Marten Hilles te Balck, ged. in conv. en
caverende voor zijn broeder en in die qual. erfg. van Tet Hilcke dr; impt. en in reconventie.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 1200 g.gld met schaden etc; en de kosten van het
proces, en in reconventie, verklaart de impt. niet ontvangbaar. En cond. de impt. in de kosten, en
belangende de impt. vordere eis: in factis.
182.
Saaff Henricx burgemeester van Harlingen, impt Contra
Sibe (?) Hans in Leeuwarden; en
Haring Cornelis burgemeester der Stad Dokkum. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te samen
te betalen 600 g.gld; met schaden en intressen etc..
Dr. Focco Feikens als voormomber over Jan, Feike en Cornelis wijlen Alle Feikens zonen, en
Talcke Pieters dr, e.h. van Adriaan van der Chijs, met deselve gesterkt.
Contra
Thomaske, Sipke Hans .....? op de Joure, voor haar en voor haar kinderen bij de vs. Sipke. HET

HOFF gehoord. de eed van de ged. ter versterkinge van zijn aangeven verklaart de impt. tot hun eis
niet ontvangbaar.
Tiedke Jansma req.
Contra
Cornelis Reins. In Factis.
183.
Ubele Pieters als voogd van Bauck Hennes (Hermans?) zijn huisvrouw, Jelle Tijebbes als v.v. Trijn
Wijbes zijn e.h; Marten Dirks als als v. v. Rints Hermans, zijn e.h; en Tijaard Pieters voor hem zelf
en c.d.r. voor zijn broeders en zusters, als erfg. ab intestato van Pieter Simons hun vader, Pieter
Pieters als Dirckien Wijllems zijn huisvrouw, Imme Hermans ende Johannes Wijbes, gebr. als erfg.
ex test van wln. Anne Dirks dr. hun overleden moeder; en resp. oldemoeder.
CONTRA
Lijdu Jans, wed. van Simon Johannes, als moeder en wett. voorst. van haar twee kinderen bij de vs.
Simon. HET HOFF ord. partijen wederom te compareren voor Hillema,die hen zal verenigen,
indien niet, de rekening zo ontvang als uitgave, op de poincten in kwestie te sluiten. En be vordenre
faicten binnen een maand, naastkomende, ....
Trijn Pijters wed. Bauke Hijlles (Hijlkes) tot Trophorne, althans e.h. van Jouke Pieters, mede
gemeensman en biersteker deser stede.
Contra
Sijbolt Hijlke dr. e.h. van Feye
Benedictus bijzitter van het gerecht van Hemelumer Oldeferd.
HET HOFF verklaart de baar van de 17e november 1612 executabel; dienvolgens cond. de ged. de
impt. te betalen, 500 g.gld onder deductie van 296 lb 18 strs; en elke jaar 55 g.gld tijdens haar
leven, op de 1e november; alsmede schaden en interesten bij dien geleden; ook bij de impt. te
indemneren, en in alles te bevrijden van allen schaden, (die) waren in het sterfhuis van wln. Bauke
Hijlkes bezwaard, ........( ............) ......... onder deductie van alzulke uitgekeerde penningen, ... en
verklaart [pag 184] de impt. verder niet ontvangbaar.
Jan Pieters zn. Ens, lakenkoper binnen Leeuwarden;
niet bezwaard bij het vonnis van de nederrechter....

Contra

Pieter de Cloeck. ......

Jouke Piers en Mathijs Everds, als voormomber en volmacht van Boudewijn van Loo en Anke
Jacobs dr.
Contra
Cornelis, Jan Tijerks als voogd van Cunetie (Cunera?) Bontemans zijn
huisvrouw en c.d.r. als erfg. van Gher.... m.... Bontemans In Factis.
Fedke Wijaarda wed. Joachim Hoppers. als erfg. van Bocke Joachims haar vader
Contra
Tijesse Barends voor hem en zijn e.h.; en intervenierende voor zijn landzate. Voor de
Commissaris die hen zal verenigen indien niet hem informeren op de faicten.
185.
Trijnke Seerps dr. wed. Gerben Johannnes.
Contra
Hotze Wannerd zn. Doijem,
HET HOFF restitueert de ged. tegens verloop van tijd, gunt hem de tijd van 14 dagen om zijn
produktie te mogen doen, oft anderszins de genomen instrumenten bij de anderen te mogen voegen,
8 mrt 1615.
Wolter Aris en Tyaard Takis imt
Contra
de ingezetenen van Collumerland. In Factis.
9. mrt 1615
Dr. Albert Monnikhuis impt
Contra
Willem Stevens en Houckien Jacobs dr; in
Factis, binnen 6 weken, voor lale dilay.
Watte Harckema, impt
Contra
Wigle Roukema te Huizum, en Ebe Broersma te
Kollum.
HET HOFF verklaart de ged. alsnog op de eis van de impt. te antwoorden.
Harmen de Fries impt

Contra

Teye Saekes ged. ... te namptificeren 400 c.gld..

Hijlck Douwe dr. burgeresse binnen Harlingen, voor haar en haar kinderen, als noch onmondig
zijnde bij wijlen Tijaerd Seyeurds in echte getogen, en Sijeurd Tyaards voor hem zelve mede te
Harlingen als erfgenamen, en het recht hebbende van Sibe Jans zn Longerhou, en Aelke Douwe dr.
e.l.; impt [pag 186]
Contra
Baucke Eelkes en Sijouck Hanse dr; e.l. te Ried. In Factis.

Job Michiels en Foeckel Johannis (?) dr. e.l. te St Jacobs Parochie.
Contra
Mr. Ane Cipriani ged, HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. te antwoorden op de eis
van de impt.
Eelck van Eemingha, wed. van Peter van Aggema, te Witmarsum, voor haar en haar kinderen,
Wijger Annes te Pingjum, als man en voogd van Anske Dotinga, zijn e.h; en als conj. pers. voor
Wopke Dotinga zijn huisvrouwen vader, en gelastigd zijnde en Pei.... Jans te Hempens. In Factis.
Aeltien Leonards voor haar en als moeder en wett. adm. van haar kinderen bij Govert Jacobs.
Contra
Adriaan Jans aan St. Anna Parochie. HET HOFF verklaart de excipient ongehouden
te zijn alsnoch op de eis van de req. te antwoorden.
Douwe Douwes, voor hem en als voorm. over Lutske Beernds dr. nagelaten weeskind van Beernd
Jans en Tziets Douwe dr.
Contra
Luts Feite dr. mede binnen Leeuwarden.
HET HOFF cond. de impt. van de vordere onderholdinge van Lutske Beernds te bevrijden
verklarende de impt. tot zijn vordere eis niet ontvangbaar.
Douwe Heines te Wommels req.
Contra
Jelcke Popma voor haar en het recht door
scheidinge hebbende van de andere erfg. van Douwe Tyalckes Popma ; en Rienck Claas en Heine
Broers te Sneek. HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek en cond. hem in de kosten.
188.
Eelck Obbe dr. applt in conv. en reconventie
Contra
Roeleff Henricx, en
Henrick Jans nom. Martien Henricx zijn e.h; als volmacht van Lamme Luitiens, zijn huisvrouwen
moeder, alle te Dieveren, in Drente als erfg. van Luitien Oenes, HET HOFF ord. partien te
compareren voor de commissaris ..... POINCTEN : 1. Wat recht costume of statuten, binnen
Amsterdam gehouden worden neffens testamenten, codicillen ofte diergelijke dispositiën, bij
overledenen gemaakt in scripsis, ofte nuncupatieve. 2. Hoeveel getuigen daar nodig zijn, ende
hoedanige mannen alleeen, ofte ook vrouwen mede toegelaten worden, wegens een testament
codicil of dergelijke noodwendig voor een notaris moet geschieden? 3. Te recouvreren het geschrift,
dat Jesse Asmus (?) schoolmeester zou hebben, gemaakt van de dispositie bij Claes Luitiens, van
zijn begiftinge aan Tet Henricx en Eelck Joachim Obbe dr. resp. binnen Amsterdam. 4. Oft Claas
Luitiens hem Jesse Asmus daarom heeft verzocht, en gebeden hen dezelve begiftiging zijn
toegezegd, ende bevestigd en wat het inholden daaraf is. 5. Oft Claas Luitiens benevens de 50 gld.
Eelck Obbe dr. besproken ook enige meer goederen een brieven ..... ( verloopt in de volgende zaak)
Focke Jensma wonende te Pingjum, voor hem en de gemeente aldaar;
Contra
Jan Lieuwes rechter te Pingjum, aan J.... de eene helfte van de geeiste 2 koegangen, en 80 c.gld; en
mede Jan en Hessel Lieuwes, voor de andere helfte, onder renunciatie divisionis, intervenierende
voor de wed. van Lolle Douwes, in tijden te Pingjum.
HET HOFF ord. partijen te
compareren voor de commissaris die hen zal verenigen indien niet hem informeren op zekere
poincten van offitie.
Jan Willems zn .de Quij (Huij?, elders? ), als prefereerde crediteur, op de goedeen Pieter Gerbens,
en Aeff Douwe dr; als voostanderse van haar knn. bij de vs. Pieter;
Contra
Sijuck
Itsma te Oostermeer. In Factis, voor Runia.
189.
Ane Douwes als cur. over de geabandoneerde goederen van Peter Andries gewoonde hebbende op
het Bolswaarder Nieuwland. Impetranten Contra
Lieuwe Jelles te Sneek, als voogd van
Swob Joachims dr; zijn huisvrouw, en voor Sijd Joachims haar zuster, en als wett. voorstander van
de knn. bij zijn huisvrouwe getogen. Met assistentie van Breutich Feikes, mede adsessor van het
gerecht van Wijmbritseradeel; als cur. over de kinderen; volgens dispositie van Sijds Joachims.
IN Factis binnen 14 dagen.

Peter Fogles dorprechter te Wijkel,
Contra
Foppe Benedictus, bijzitter van het
gerecht van Hemelumer Oldephaert. HET HOFF cond. de ged. om de impt. te betalen 100 g.gld;
met schade en intressen, sedert de litescontestatie; onder deductie van 42 daler en 4 spaense
cluijten, en om redenen compenseert de kosten.
Saecke Jans c/ux applt
Contra
Jan van Elen, HET HOFF rejekteeert de exceptie en
de applt. peremptoir op het libel te antwoorden.
189.
De Gecommitteerden tot de kloostergoederen van de stad Goningenen, Ommelanden als
gesuccedeerden van de Jacobijnen aldaar;
contra
Lieuwe Pieters, rentmeester van
de geestelijke goederen binnen Leeuwarden. ....voor de Commisaris, die hen zal verenigen .....
POINCTEN van offitie:
1. In wat jaar de Jacobijen binnen Groningen aan de Jacobijnen binnen Leuwarden hebben
verschoten de penningen ten processe geroerd, tot omtrent 200 # gld ofte 180 emder guldens, en
waartoe de penningen nodig waren, en zijn geconverteerd. 2. Wie destijds waren prior en regenten
van de Jacobijnen, binnen Leeuwarden; en of de regenten alzulke penningen hebben opgenomen;
ende in de betalingen van de vercofte ende opgedragen rente, de geëiste 9 emder gld. rente jaarlijks.
3. Uit wat goederen en wat voegen en met wat solemnitieten, de vs. jaarlijkse rente is gerestitueerd.
4. Te recouvreren de constitutie brieven vandien. 5. Oft anno 1559 de Jacobijner kerk binnen
Leeuwarden was vervallen en gerepareerd, ofte anders, wanneer zulks mag zijn geschied. En oft de
jaarlijkse rente betaald is geweest bij gebruikers van enige convents goederen, ofte bij het convent
zelven?
Doorgehaald en tussen partijen en dictum in: Trijn Joste dr. wed. Jacob Pieters, req. en triumphant;
Contra Sipcke Hans te Hollum op Ameland, als erfg. van Pieter Hans zijn overledene broeder.
191. 15 mei 1615.
Trijn Jooste dr. wed. Jacob Pieters, triumphant en req.
Contra
Sipke Hans te Hollum op
Ameland, als erfg. van wln. Pieter Hans zijn broer, gereq. en opposant. IN Factis.
Tyaard Feikes, burger binnen Leeuwarden,
Contra
Ludu Joucke dr; wed. van wln.
Pieter Pieters, houtkoper, en burger aldaar, voor haar kinderen en als borg onder renunciatie van
discussie voor dr. Otto Athonides. In factis binnen een maand.
Tyaerd Feickens, burger binnen Leeuwarden, Contra
dr. Otto Athonides advocaat voor den
Hove
IN Factis binnen een maand.
192. 15 maart 1615.
Willem Meijnerds te Swol, eligerende domicili citandi, ten huize van Mr. Johannes Frankena, adv.
v.d. Hove.
Mr. Douwe Lollius binnen Leeuwarden. In Factis binnen drie weken peremptoir, en
binnen 8 dagen daaraan in staat van wijzen te brengen.
De Proc. Gen clager;
Contra
Mr .Johannes Frankena beklaagde. HET HOFF
removerende de beklaagde ab ordini, advocatorum; interdiceert hem van nu voortaan als advocaat
en procureur te mogen postuleren, ofte practiceren, en ord. dat zijn name in het register der
advocaten zal worden geroieerd. Bant hem voorts voor de tijd van 10 jaren uit Friesland, te ruimen
de stad Leeuwarden binnen daags zonneschijn, nadat hij de kosten en ..... van justitie zal hebben
betaald, zonder daarinne in middeler tijd weder te mogen komen op arbitrale straffe. En cond. hem
in de kosten.
Watte Harkema impt. en ged. in reconventie
Contra
Rein Harkema voor hem en mede
vanwege de andere erfgenamen van wln. Bouwe Harkema zijn vader, als ook gecaveerd hebbende
voor Trijncke van Steenverden zijn moeder, ged. en inv. idem in conv. en reconventie.
In Factis.
193.
De Proc. Gen clager,
Contra
Joost Inties, van Midlum gevangen en beklaagde.
HET HOFF cond. de gevangen en beklaagde ten profijte van de heerlijkheid der Landschappe

Friesland op den comptoire te betalen 150 g.gld; van 28 str het stuk.. Bant hem voorts voor de tijd
van een jaar uit Friesland, te ruimen de stad Leeuwarden binnen 's daags zonneschijn, en het land
binnen de derde dag, nadat hij de kosten en ...insen van justitie heeft betaald, en in de kosten van
het proces.
De Proc. Gen. Klager,
Contra
Douwe Jetses gevangen en beklaagde, HET HOFF
cond. de gevangene en beklaagde ten profijte van de Heerlijkheid der Landschappe Friesland op
den comptoire te betalen 150 g.gld; van 28 str het stuk. Bant hem voorts voor de tijd van een jaar uit
Friesland, te ruimen de stad Leeuwarden binnen 's daags zonneschijn, en het land binnen de derde
dag, nadat hij de kosten en ...insen van justitie heeft betaald, en in de kosten van het proces.
De Proc. Gen. Klager
Contra
Hette Jetses, HET HOFF verklaart de eiser niet
ontvangbaar. cond. niettemin de beklaagde in de kosten. Tot 's HOFFs tauxatie.
195.
Anthonis van Hettingha tot Warrega, applt
Contra
De fiscaal van Idaarderadeel;
...... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
Godefroy van Bloemendal wonende binnen Swol, commissaris en munsterheer van het krijgsvolk
aldaar, als man en voogd van Juffr Gratiana Entes, zijn e.h. en mede voor Barthel Simon Nijenhuis,
als voogd.
Contra
Anna Emonts, wed. van wln. Allard Feckes, voor haar zelf en haar knn. bij de vs. Allard, en dr.
Suffridus Nijenhuis occuperende voor gs van Anna, Allards Anskema zijn huisvrouw, en Gellius
Jongestal als vader en leg. adm. van zijn kind bij wln. Trijnke Allards Anskema getogen,
HET HOFF verklaart de impt. zo hij procedeert tot eigener van de tien van de 30 pondemaat; ten
libelle verhaald; en cond. de ged. die aan de impt. te restitueren die hij daarvan behoorde gehad en
genoten hebbende ; mitsgaders de kosten van de proceduren, tot 's HOFFes taxatie, belangende de
parten van de questie, ord. deselve te compareren voor de commissaris . POINCTEN. 1. Wie na de
dood van de wed. van Haio van Holdingha zich de 13 ( 30?) pondematen op de naeme van Meije
Claes in de geëxhibreerde scheidinge gesteld hebben, becrodigd, en voor wat gedeelten. 2. Van wat
voor huirluiden zij sedert dien zijn gebruikt. 3. Aen wie bij de huijsluiden daar voor de huur zijn
betaald, voor wat aanpart en hoeveel voor ieder pondemate. 4. Aen wie huren vandien worden
betaald, bij de tegenwoordige gebruikers en in wat voegen of gedeelten. 5. Uit wat oorzaken ofte
titels de ged. geroerd op de eis oft possesseurs zich de 13 pm. respectivelijk becrodigen, en de
bescheiden daarvan te recouvreren.
Roeloff Gerrijts te Grou, impt. en ged. in conv. en in reconv.
Contra
Lieuwe Willems te
Oosterbierum, Pier Willems te Goutum, Claes Willems te Roordahuizum, en Willem Willems
binnen Leeuwarden. ..... Te namptificeren 201 g.gld 18 str 4 penn......
195.
Pieter Martens zn Rol te Scharnegoutum, bij Sneek voor hem en als het recht door successie
gekregen hebbende van Olphard Rol zijn bestevader,
Contra
De Heren Gedeputeerden
van Friesland.
In Factis.
Dirck Tzijallinga binnen Leeuwarden, als voogd van Marij Pauwels, zijn huisvrouw, en caverende
mede voor de mede erfg. van Claes Isbrands, hun bestevader bij Dingum Heerts dochter, zijn
tweede huisvrouw, in echte getogen,en Auck Laes dr. e.h. van Roeleff Claes, op Lutkegaest in
Groningerland, als mede erfg. mediate van Trijn, Claes Isbrands sr bij Pietrick zijn eerste huisvrouw
in echte getogen met assistentie van haar man.
Contra
Reijne Claes zn, en Trijn Reijnes
dr. in Factis.
Lebuina Hermani e.h. van Pieter Boelardi, geassisteerd met Harmen Grrijts, ontvanger van Drenthe,
req, en exc. Contra
De burgemeester Gabbe Jans en Jacob van Loo, gereq. en exc. HET
HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden reservatis expensis.
196.

Doede Hotties, notaris en postulant binnen Staveren, voor hem en vanwege Metge Reijners dr; van
den Breck (Broeck?) req. en exc.
Contra
Jacob Joachims apothecar binnen Bolsward. In
Factis. Binnen 2 mnd peremptoir.
Jacob Schouten als man en voogd van Anna Gosses dr;
Contra
dr. Johannes de Veno
advocaat v.d. Hove; als erfg. van Henricus de Veno, van Moederke de Veno, en dr. Henricus vs. die
erfg. was Mathijs de Veno, die erfg. was van Moederke Cnoops, en Mathijs Knoop zijn moeder en
bestevader; en in die qual reassumerende de proceduren bij Henricus vs; als mediate en universeel
erfg. van Mathijs en mede erfg. van Moederke en Mathijs gesustineerd. HET HOFF doet te niete
het vonnis van de Nederrechter, belangende de verzochte cautie, en bij nieuwe sententie recht
doende ord. dat de geappelleerde de appellant bij de restitutie der goederen, stelle genoegzame
cautie, van de aanspraak bij Frederik Knoop tegens de appellant; te Emden, t'gevolg vandien
verklarende darenboven de applt. niet bezward, des dat de applt. zal mogen korten, hetgeen hem
wegens Moederke Knoops, vorens ontvangen is; ende sullen partien in executione haar mogen
behelpen met de stukken ten processe geëxhibreerd en overgelegd. En Compenseert (de) Expensis.
197.
Evo Alma te Coevorden voor hem en als voogd van Sijeurdke Saeke dr. ( doorgehaald Anna G..)
zijn e.h
Contra
dr. Otto Athonides adv v.d. Hove. HET HOFF cond. de ged. de applt.
te betalen 230 c.gld; met schaden en intresen, oft andesins de impt. te bevrijden van de aansprake
die Emont Rijks als voorstander van Meske # Athe dr. in de kosten van de Proceduren tot 's HOFFs
taxatie, ordonnerende de ged. niettemin te antwoorden.
Watze Annes applt.
Conta
Abbe Freerks burger en lakenkoper te Leeuwarden;
.... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
Betse Jans, old omtrent 18 jaren,
Contra
Harmen Harkens mede ged. der staten van Frld;
en Henrick Gerrijts Burgemeester dezer Stede. HET HOFF ontzegt de req. Zijn verzoek. En comp.
de kosten.
Simon Jans te Jelsum, als voorm. over Sijbe Harckes, oft andersind de vs. Sijbe zelf, reassumerende
de proceduren bij Jenneken, Simons uit zijn naam geinstitueerd. Contra
Dieuck Jacobs op
de Leije, en Jacob Jacobs te Finckum. HET HOFF restituerende de ged. tegens verloop van tijd,
betreffende de koop van de huizinge, en ontruiminge vandien, cond. de ged. de impt. van de zelfde
koop te ontlasten. En compenseert de kosten.
198.
de 18e maart 1615.
Sijuck van Wijnia als erfg. sub benficio van inventaris, van wln. Deytze van Wijnia zijn broeder;
Contra
Hijlck Harkema, als moeder en wett. voorst. van haar kinderen bij Ritske
Gercks in echte getogen.
HET HOFF verklaar het instrument d.d. 15 okt 1598 nul en van
onwaarden, en dienvolgens cond. de ged. wederom om de zaak in handen van de heer Ulenburg te
brengen met de somma van 100 g.gld; met de schaden etc; en te gedogen dat deselve penningen
onder cautie werde gelicht, behoudens nochtans de gedaagdes recht op de penningen voor zovele
bevonden mag worden, daarvan ten profijte van Deytzen beschreven te zijn.
Jan Jacobs binnen Leeuwarden, als cur. lit over Wijbe Jans, nagelaten weeskinderen, van wln. Jan
Doedes, resumerende de proceduren, bij Antie Wijbes zijn huisvrouw gesutineerd en die
resumeerde de proc. bij wln. Egbert Carstes Reneman.
Contra
Tijaard Doedes te
Bolsward.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 50 c.gld met schaden etc; bij de impt.
door het ontberen geleden... en cond. hem in de kosten.
Jr. Rienck van Dekema, impt
contra
het hoofd adjunct en volmachten van Dekema,
Cuijck en Foeijts Compagnie: HET HOFF cond. de ged. om de impt. te betalen 863 c.gld; met
schaden en intressen, bij de verschijndagen, onder deductie van het gene de impt. ten respecte van
morgen- en hondgeld voor de jaren 1608 en 1609 aan de Compagnie ten achteren mag zijn
compenseert de kosten.

199.
Repke Wijbrands in Oldegae,
Contra
Meijnerd Beernds als man en voogd van
Doutien Douwe dr. zijn e.h.; en Gielt Douwes voor hem zelven, en interveniernde voor de wed. van
Roeloff Jacobs. HET HOFF cond. de ged. te samen om de req, onder de sententie in het 1e artikel
te betalen de somma van 61 g.gld; 18 sts en 8 penningen, en nog 6 gld. in een andere partie; en
Meijnerd nog 5 gld. in een derde partie; met schaden etc...,
Mr. Wouter van Burum postulant binnen Harlingen, applt
Contra
Amsterdam, als het recht hebbende van Cornelis Bartholomeus zijn vader.

Dirck Cornelis te
... niet bezwaard....

Dr. Dominicus Strugelius adv. v.d. Hove;
Contra
Henrick Heres binnen
Leeuwarden. .... niet bezwaard..... en in de kosten tot s'HOFFs tauxatie,
Tijalling Tades als voogd van Fedke Agge dr; zijn e.h; caverende onder renunciatie S.C. Vell. voor
Eets en Habel Agge drs; allen kinderen van Agge Jans en Habel zijn e.h.
Contra
Hidde Eelckes;
HET HOFF rejekteert de tweede exceptie, ord. partien de eerste tot voldadinge
binnen 24 uren. Reserverende de kosten van de peremptoire sake.
200.
Gerben Gerbens te Hijdaard; impt. in reconventie
Contra
Gerbrand Pieters en
Rijeurd Lijuwes; te Boxum als cur. over het sterfhuis van Reijntisens (?) en Lolck in leven e.l.
HET HOFF cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat de impt. in de somma van 321 g.gld de
intressen van de conventie geadjudiceerd, korten mag op op de somma van 100 gld in een part en
62 g.gld in een ander part, sedert de litescontestatie.
Sijbe Nannes op het Heerenveen, Franske Nanne dr. wed. van wln. Tarquinius Wibrandi in leven
dienaar des Godd. Woords in Peijns, voor hen zelven en Harmen Cleis te Oldeschoot, als voogd van
Hil Nanne dr; zijn e.h; c.d.r voor de andere erfg. van Nanne Sierks hun vader; Contra
Anna Rijeurds e.h. van Sijeurd Tijerks te Smallebrugge,en de vs. Rijeurd als curator over Sierk
Oenes en Eebe Eebes, en Saeck Ebe dr; allen nagelaten kinderen van Eebe Sierks. HET HOFF
verklaart de eisers niet ontvangbaar en om redenen compenseert de kosten.
201.
Epe van Douma te Huizum, als erfg. van Goffe van Douma zijn vader; en Barthelt van Douma als
immediate erfg. van zijn vader Epe de olde; en caverende de rato voor de erfg. van wln. Juffr.
Bauck van Douma, hun overledene moeije. Contra
Juffr Catharina Aesgema, wed. wln.
Hessel Aijsma, in leven president van de Hove ; en Rienckien Aesgema e.h. van Epe Boickema
binnen Collum. Te compareren voor de commisaris.... POINCTEN: 1. Oft het proces daarvan
mentie wordt gemaakt in de acte van protestatie d.d. 26 sept 1597 bij de impt. overgelegd, nog
voorhanden is indien ja, te recouvreren. 2. Wanneer dat Bauck van Douma overleden is? 3. Oft uit
enige acten blijkt of betoond kan worden dat zij haar voor de mede erfg. van wln. Wijtze van
Camstra verklaard of gedragen heeft.
Dr. Albert Monnikhuis adv. v.d. Hove; impt
Contra
Jan Henricx aan St. Anna
Parchie; In Factis ante primam post pascha. Peremptoir en voor alle dilay.
Lijs Laurens, req.
Contra
Teye Ariaens cum sorore. HET HOFF cond. de gereq. om de
req. pendente appellationis metter executie te laten ongemolesteerd; en om redenen compenseert de
kosten.
202.
Gerrijt Joukes tot Berlicom als voogd v. Anna Cornelis dr; en Jan Annes als voogd v. Bernu
Cornelis dr; hun resp. e.h's; en last hebbende van Auke Aimons, als voogd v. Wijb Cornelis dr; hun
huisvrouwen zuster, in die qual. erfg. van Carst Bencke dr; hun oldemoeder en moeder, door
scheiding het recht verkregen hebbende van Oeds Liewes, wedener (n.b.) van de voornoemde
bestemoeder.
Contra
Sytze Bruijns van Beetsterzwaag; HET HOFF doende recht op
de verzochte provisie cond. de ged. om onder den Hove te namptificeren 150 Philips guldens; en

ten principale in factis.
Lieuwe Liewes en Anna, Geert Carstens wonende bij Kollum, en Sibrand Hettinga als cur. over
Carsien Geerts, en in die qual. erfg. van Geert Carstiens, en Bauck Dirks dr. hun olders
triumphanten en req. Contra
Wolter Aris en Thomas Jans, als voorm over de knn. van Jucke
Wijtsma en deselve mede occuperende voor Gerbrand Claes hun meijer; gedoemde en opposanten.
In factis binnen 2 maanden peremptoir; om de zaak in staat van wijzen te brengen.
Doede Saeckles, req. Contra
Aeltien en Sibrens Saeckles HET HOFF cond. de ged. te
gehengen en te gedogen dat de pointen van offitie werden geopend, en deselve poincten onder eede
van calumnia te beantwoorden, onverkort zijn middelen ten principale. En compenseert de kosten.
203.
Tiete Popma impt. Contra
Haie Saeps ged. HET HOFF cond. de gedaagde peremptoir op
de eis van de impt. te antwoorden. Reserverende de kosten.
Marten Cornelis zn te Marssum, impt
Contra
Jan Tijerks mede wonende aldaar; HET
HOFF cond. de ged. inzake de injurien ten libelle verhaald te betalen 16 g.gld; verklarende de impt.
tot zijn vorderen eis niet ontvangbaar. En cond. de ged. in de kosten tot 's HOFFs taxatie.
Aleff van Heemstra, wonende te Oenkerk als voormomber van IJdke van Heemstra, erfg. van Epe
van Heemstra haar vader; en in die qual. erfg. van Heemstra state te Nijkerk in Dongeradeel. Impt
Contra
Willem Sippes te Morra, als voogd van Sibbel Botte dr. zijn e.h. HET HOFF
verklaart de opzegging van de landen...... wel en terecht gedaan, en cond. de ged. deze sinds Petri
ad Cathedram te laten ongeroerd en onbetreden; en op de 1e mei aankomende aan de impt. te
relaxeren. En ontwijken, compensatis expensis.
204.
Otto Allards Heixan, impt Contra
Tijalcke van Sickingha gedaagde; HET HOFF gehoord.
de eed van de impt. cond. de ged. te betalen de helft van 50 c.gld; 12 strs. onder deductie van de
specificatie en om redenen compenseert de kosten.
Tijerck Idszoon te Driesum, voor hem en zijn e.h.; en Eebe Pieters te Oenkerk en Sibbel Pieters te
EE, req.
Contra
Claes Bornstra deurwaarder v.d Hove. ( doorgehaald Hieronimus
Abbema, als vader en voorstander van zijn knn. bij Auck Roersma, ) HET HOFF cond. de ged. de
impt. te betalen 75 c.gld; met de intressen, sedert 24 dec 1614.
Haie Epes als vader en conj. persona van Allert zijn zoon, en c.d.r. onder verband van goederen.
Contra
Gerben Gerbens te Hempens. HET HOFF cond. de ged. te doen aan de req.
behoorlijk bewijs en reliquia, van zijn administratie over de goederen van Trijn Hanse dr; zijn req.
zoons bestemoeder nagelaten. En om redenen compenseert de kosten
205.
Jelle Boijts te Molkwerum, voor hem en c.d.r voor zijn zuster Pieter (..) Boijts. Contra
De Magistraat van Hindelopen, als kerkvoogden van derzelver stad. Ged. HET HOFF cond. de ged.
aan de impt. het Aenbas in questie te restitueren, en te laten volgen met schaden en intressen; en om
redenen compenseert de kosten.
Watze Tijallings te Stiens, applt
Contra
Dirck Jans Allema voor hem zelven, en als last
hebbende van Jan Bockes, en Sibbel, Pieter Egberts wed; hem sterk makende onder veband van
goederen en als conj. persona. Appelleerde. HET HOFF verklaart de appelleerde bij het vonnis
van de Nederrechter niet bezwaard, vlgs. het 8e artikel van de dupliek.
Matheus Jans Onderwater, brouwer in “De Drie Sterren” te Delft; impt Contra
Marten
Hilles en Tiets Hanse dr. te Balk (Balcq) HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de somma
van 1231 c.gld 19 strs; met schaden en intressen, onder deductie van hetgeen hem te zake van
drinckel bier, verteringe, wedergezonden Vaetsche en Zure bieren, ledige tonnen, vrachten naar

inhouden van de overgelegde accoorden mitgaders van salaris in een aantal positien
gementioneerd; behoudens de ged. mede nopens de penningen van Hille Oenes, in de 42e positie,
gemeld. Verklaart voorts des gedaagdes huisvrouw en andere goederen voor des ged. achterwezen,
gehypothekeerd en verbonden, en cond. de ged. in de helft van de kosten, en vordere kosten om
redenen compenserende.
206.
Jencke Jobs als m.e.v. van Aelke Johannes; impt Contra
Jan Wolters voor hem en onder
verband van goederen caverende voor Hugo Pieters zijn borg; en met hem geassisteerd. HET
HOFF onder de presentatie bij de impt. in het 6e artikel van het replijk gedaan, cond. de ged.
tesamen en elk voor zich 1300 g.gld van 28 strs het stuk; waarvan op de 1e mei 1614 driehonderd,
en alle volgende meidagen 100 dito glds; met schaden etc; onder deductie van honderd glds; in het
eerste termijn bevonden en cond. de ged. in de kosten tot 'sHOFFs taxatie.
Albert Geerts burger binnen Leeuwarden als voogd van Anna Jacobs dr; en mede als last en proc.
hebbend van Jan en Jelke Jacobs zonen; haar broeders van moeders wege; als erfg. van Neel Jelte
dr. haar overledene moeder. Contra
Jacob Henricx als voormond en curator over de jongste
kinderen van Jacob Doedes, bij Barbara Coerts, en Wijbe Wijbrands als voogd van dezelve Barbara.
Gedaagden. .............. niet ontfangbaar.... om compenseert de kosten.....
207.
Sicke Jenckes als het recht verkregen hebbende van Engel Gabbe dr; wed. van wln. Jantien
Rijeurds, en als geauthoriseerde cur. over Bauck Jancke (!) dr. en Rintse Janckes en Sijouck Janckes
en Gabbe Janties (!) allen te Visvliet wonende, en Peter Tijaards te Wons, als man en voogd van
Ulk Jantie dr; als erfg. van Jantien Rijeurds, hun resp. man en vader, die erfg. was van Johannes
Janckes, 6 kinderen van deselve Johannes. Contra
Oeds Sickes Campen en Douwe Eelckes
Popta. HET HOFF cond. Oeds Sickes een der gedaagden, de impt. tot taxatie van den Hove te
betalen; de saijinge, de ruig en de ruichscherne, slatten en melioratien, verklarende de impt. tot de
vordere eisen tegens Douwe Eelkes niet ontvangbaar; onverkort Oeds Sickes tegen Douwe vs; zijn
recht en deselve zijn defensiën ter contrarie. En comp. de kosten.
208
Jacob Joris binnen Haarlem; voor hem en voor Tanneke Blocq zijn e.h.;
Contra
Tyepcke Rompkes ged. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 326 c.gld 18 strs; met schaden
en intressen tot de volle betalinge; en in de kosten tot 's HOFFs taxatie.
Sijds Tijallinga achter in Veenwouden, geassisteerd met Tijalling Wijtses zijn vader;
Contra
Dijeurd Lieuwes, mede aldaar; als cur. over Roeloff Thonis aldaar; ... niet ontfangbaar....
Henrick Oldendorp burger binnen Leeuwarden; impt
Contra
Jffr. Tyamcke en Ints
Scheltema als erfg. van Gabbe Scheltema hun broer. ( geen uitspraak)
209.
Jan Rentzes ten Post in qlt. req.
Contra
Jfr. Susanna Meckmans ged. Om met de req.
een nieuwe tijd van produktie af te spreken.
Dr. Henricus Gualtheri en zijn huisvrouw, req. contra Abbe Hettes te Ter Zool, mede rechter van
Rauwerderhem; als vader en speciaal gelastigde van zijn kinderen. ... te compareren voor Lelio
Lyklama, hem informeren op de feiten, en binnen korte tijd diffinitief te instrueren.
Dr. Henricus Gualtheri, voor zijn huisvrouw,
uitspraak idem.

Contra Aebe Hets ...idem....

Dr. Albert Monnikhuis
Contra
Jan Henricz ged. In Factis; de eerste rechtdag nae
paeschen., peremptoir voor alle dilay.
210.
Dr. Gabinus Foppens, adv. v.d. Hove als curator over de goederen van Syeurdt Coninckx

Contra
Gerrijt Jacobs Stockman, burger en koekebakker binnen Harlingen. voor hem zelf en
c.d.r voor Trijn Jans zijn e.h.; HET HOFF ord. de ged. de impt. te betalen 287 g.gld; op de 1e
meidagen 1614, 1615, en 1616, telkens de gerechte derde part; alsmede in de kosten van de
procedure.
Eesch Eme (?) dr. e.h. van Wibrand Bauckes, in Groningerland; eligerende domicilie ten huize van
Eme ( Ene ?) Gerbrands te Wolsum; en Eesch Piers dr. Breutsma. req.
Contra
Orck van Doiem, als cur. over Jfr. Atke van Doiem, binnen Leeuwarden. HET HFF cond. de
gedaagde om bij de raad van commissarissen van de Hove met overroepinge van personen heur
zulks verstaande met de req. tot mande kosten te maken equale en behoorlijke scheidinge en delinge
van de zate lands Stede en Staten ten libelle geroerd, zo tot meeste profijt en minste .... van partien
bevonden zal worden te behoren, en bovendien de requiranten te betalen alle schaden en intressen ...
etc.... in de gereq. mede in de kosten tot 's HOFFs taxatie.
211.
Eme Roijeers (?) en Jan Frans als mannen van hun resp. huisvrouwen en mede erfg. van Joost
Bonefacij, in leven burger en koopman te Harlingen. En van de weduwe, van de vs. Joost.
Contra
Jaij Cornelis dr. te Leeuwarden. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 100
c.gld; als rest van meerdere summa, met schade etc.... en in de kosten tot 's HOFFs taxatie.
Auck Clases dr. triumphant; Contra
Binnen 2 maanden peremptoir.

Claas Jeppes gedoemde. In Factis voor Eisinga.

Willem Cornelis zn. van der Mei, naaste bloedverwant en administrator van de weesknn. van de
goederen van wln. Cornelis Ariens toekomende, en c.d.r
Contra
Ebe Boner als
voogd van Claaske Douwe Nijenhuis dr; en Matheus Everardi als cur. over de goederen van Simon
Nijenhuis.
HET HOFF cond. partijen te compareren voor de Commissaris die henluiden zal
verstaan en verenigen, indien niet hem informeren op zekere poincten van offitie; in de procduren
voor de eerste rechtdag, en ordonnerende hen de zaak in state van wijzen te brengen.
212.
Peter Cluijter Req. Contra
Trijn Focke dr. ged. HET HOFF verklaart de de excipiente
ongehouden op de eis te antwoorden. En ad litem te contesteren, en de kosten tot 's HOFFs taxatie.
Doei Philips aan St. Anna Parochie als voogd van Heiltien Scherff zijn huisvrouw,
Contra
Claes Claes en Nanc Jans dr. e.l wonende in Collimeer (?) Voor Saeckma die hen zal verenigen
idien hij kan indien niet hem informeren op zekere poincten, 1. Oft volgens appoincte van de Heren
Gedeputeerden in date 8 april 1614 de ondertekeninge en verklaringe datelijk is gepasseerd. 2.
Indien nee, wat de oorzaak van zulk nablijven is. 3. Oft ook sedert van propijnen en andere
penningen in de selve appoincte uitgedrukt is betaald en bij wien. 4. Oft is het eindelijk sluiten van
het contract tussen partien mede besproken en geaccordeerd, is dat de gedaagde de penningen
zouden mogen op intressen houden en hoe lange? 5. Indien ja; waaromme dies nagelaten is, in den
instrumente te exprimeren.
213.
Adrian Schaft Contra
Pier Foeckes Het HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged.
peremptoir op de eis van de impt. te antwoorden.
Joachim Michiels te Steggerda, red.

Contra

Geert Michiels aldaar; In Factis.

Jacob Johannes nom ux. En Piers en Wina (??) req. en exc.
Contra
De erfg. van
Bauke Pibes, Tijaardke Tijard Ulbes, wed. en Merck Bonnes secr. der stede IJlst, gereq. en exc.
Geen dictum.
Eke Boner als voogd van Claeske Douwe Nijenhuis dr; zijn e.h. Matheus Everardi ,als cur. over
wln. Simon Nijenhuis. Bij provisie te namptificeren de somma van 154 g.gld en ten principale in
factis.

214.
Hans Heerts triumphant
Contra
Af ( Ath?) Lieuwe dr; gedoemde. ... te compareren
voor de commissaris v.d. Hove .... POINCTEN: 1 Wat schulden staande echte tussen wijlen Heert
Jacobs en Trijn Egberts des triumphants'moeder opgelegd en onbetaald zijn, geweest ten tijde van
Trijn's overlijden. En de schulden te specificeren. 2. Wie na haar dood daarop is betaald en wanneer
en bij wie. 3. Wat schulden staende echte tusschen Hart en Ath Lieuwes gemaakt en bij het
versterven van Hart onbetaald gebleven zijn. En deselve mede te specificeren. 4. Wat naderhants
daar op is betaald, en bij wie. 5. Hoe lang of voor wat tijd van jaren Hans Harts huizinge en landen
in Optwijzel in gebruikme heeft gehad. 6. Wat deselve huizinge en landen boven de ....? ofte daarop
sorterende lasten daarop jaarlijks te hure zolden gelden. 7. Wat perchelen van goederen hij
triumphant weder heeft genoten ofte de rechte estimatie vandien 8. Wat de mobilen ofte ofte de
juiste estimatie vandien geweest zijn van Hart Jacobs, en Trijn, toen zij Trijn dezer werelt is
overleden, in het bijzonder van paarden koeijen en dergelijke [pag 215] 8. Insgelijks, hoe groot de
estimatie van de meubelen was ten tijde van Harts overlijden. 10. Wat de zate in De Ham jaarlijks te
huur zolde gelden. 11. Hoe menig jaren Ass (Af ?) deselve heeft gebruikt. 12. Item wat de huizinge
binnen Leeuwarden in Droevendal jaarlijks te huur heeft gedaan. 13. Voor hoeveel jaren As de
opkomsten daarvan heeft gebeurd? 14. Wat melioratien aan de huizinge en landen in Optwijzel
staande echte met As zijn gedaan. 15. Item aan de huizinge en landen in de Drogeham; 16. Item
wat de melioratien staande de echte mochte zijn en dan verkocht. 17. Wat goederen As aan hem
Hart heeft gebracht.
Claes Thonis burger binnen Harlingen, impt
excipient. In factis binnen 2 maanden.

Contra

Lolcke Tzummes ged. en

Lucia Willems dr. Canter, als naaste bloedverwant van Gerrijt van Berlicum, binnen Leeuwarden
Contra
Betke Meijnerts dr. e.h. van Mr. Johannes Franckena, Anna Canters en Jacob Canter
van Oosten. HET HOFF ord. partijen te compareren voor de commissaris die hen zal vereningen
indien niet hem informeren op zekere POINCTEN van offitie : pag 216: 1. Oft ook nog in wezen
is het originaal testement van Gerrijt van Berlcum. En oft hetselve een authentique copie is van de
geheel contenue en deselve te recouvreren. 2. Hoeveel kinderen oft staken van descendenten de vs.
Gerrijt van Belckum heeft nagelaten en ijder bij naem te exprimeren. 3. Oft de impt. een
descendente oft van het neergaande bloet is van de selvige. 4. Indien ja, van wat staak hij afkomt. 5.
Hoe na hij Impetrant van de voorn. testateur van grade waren, en tot dien fine de linia bij namen ten
grade aan te melden. 6. Oft ook op ijmands van haar staecke het bed in questie is of solde hebben
geconfereerd. 7. Indien ja, op wien, en wanneer. De bescheiden van dien te recouvreren. 8.
Insgelijks mede bij de gedaagde aan te wijzen haer linie van de testateur, af tot op haar zelve toe, en
de namen van een eigenlijk graad ook te specificeren. Op wien het LEEN van heer Jacob Canter is
geconfereert, en hoe na des selvigen heer Canters predecesseurs de fundateur, hier testateur, als ook
partien respectievelijk heeft heeft best.... ?
Sippe Joachims
Contra
Claes Baukes .......voor Eijssiga, indien mogelijk te verenigen,
indien niet de Hove rapport doen.
217.
Taecke van Cammingha en Merten Reen als interesserden en mede onder verband van goederen
occuperende voor de andere grondheren ingezetenen van den dorpe Arum; verv..... in zekere
protestatie van de 11 febr. van dit jaar (annis presentis)
Contra
Bocke Seerps en Johannes
Pauli, en Rintse Tania gedaagden. HET HOFF ord. partijen te compareren voor Frans van
Jongema, Rd Ord. en voorgaande commissaris die henluijden met overroepinge van de grietman
Osinga, zal verenigen, indien hij kan indien niet met adsistentie van mrs. metselaars en timmermans
op de gelegentheid van van de wercken ten playdoye gemelt en voorts op de faicten in de
proceduren bevonden, zal informeren, de selve bij korte termijnen ter diffinitijf te excluis te
instrueren en den Hove rapport doen, omme hetselve geschiet, gedisponeerd te worden na behoren.
Syuck van Wijnia req.

Contra

Wib...en (Wien..) Johaens gereq. HET HOFF

restituerende hde req. tegens verloop van tijd, gunt hem nog de tijd van 14 dagen om zijn productie
te mogen doen. Cond niettemin de req. in de kosten retardate expresse.
Lijsbeth Roelofs dr. wed. Tarquinius Gerardi, voor haar en als voorst. van Anneke haar dochter, als
erfg. van haar vader v.s. [pag 218.] als cessie hebbende van Syuck van Wijnia die cessie hadde van
Freu (?) van Aijlva. Contra
Pieter van Walta, en Tyerck van Heerma als voogd van Jfr.
Luts van Walte voor haar zelf en het recht hebbende van Jfr. Margaretha van Botnia haar moeije en
erfg. van Tijallingh van Botnia ged. HET HOFF zonder te letten op de geproponeerde exceptie,
heeft de vs. schaden en intressen de hogere somma ge-ex.... waren, getaxeerd, gemodereerd
taxerende en modereert mits dezen ter somma van 304 g.gld; onverkort de gedachte's erfgenamen
hun recht van gedane betalinge, en anders tegens de triumphant zo zij zullen bevonden te behoren
en een ijder's defensien ter contrararie.
Gabbe Dirks wonende te Harlingen, als mede erfg. van Marij Jans dr; en door scheiding het recht
bekomen;
contra
Sibrich Ariaen Hoens, aan St Anna Parochie ged. en gecontumaceerde
HET HOFF gezien de citatiën daartoe houdende de obligatie brieven van de 9e mei 1610 voor
bekend, cond. deselve te betalen 100 c.gld; met de schaden etc... en in de kosten tot 's HOFFs
taxatie.
219.
De magistraat en Wethouders der stede Harlingen, impt Contra
Andries Andries te
Enkhuizen, ged. en gecontumaceerde. HET HOFF gezien de citatien, daartoe houden de brieven
van obligatie d.d. 5 jan 1610 voor bekend cond. de ged. de impt. te betalen 900 c.gld met de
schaden etc... en de boete van de contumatie; onverkort het recht van de impt. hetgeen zijn van de
gedaagde niet zullen kunnen bekomen tegens de erfg. van Marten Martens.
Eelcke Jans zoon Beckma (?) burger binnen Leeuwarden, impt
Worcum, ged. en gecontumaceerde. In Factis.

Contra

Gerrijt Reyners te

Maria Hartogs impt. Contra
Steffen Steffens ged. en gec. Contumax, voorts in factis.
220.
DE EERSTE RCHTDACH NA QUASIMODO is geweest den 18 april 1615.
De wethouderen der stede Staveren Req. In reconventie Contra
Cornelis Sipckes en Pieter
Willems, gewezen burgers der stede vs. ......... niet ontvangbaar..... en cond. de ged. in de kosten
van het proces tot 's HOFFs taxatie.
De 21 april 1615.
Fedde Bruchts als gesurrogeerde curator in plaatse van Geb Meinsma over de onjarige
weeskinderen van Ept Meinsma, zijn huisvrouwen voorman, en resumerende hetgeen bij de vs. Ept
is gedaan,
Contra
Contra Balling Wijbes en Jent ( doorgehaald Jensma) Meinsma e.l. te
Bergum.
HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe sententie ... verklaart de
applt. met zijn presentatie in het 8e artikel te mogen volstaan, en de appl bovendien niet
ontvangbaar.
Sierck Folkerds coopman te Amsterdam applt.
contra
Trijnke Kempe dr. te Franeker.
HET HOFF doe te niete het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie cond. de applt. orig.
de impt. te betalen 40 pond a 20 strs het stuk, met schaden en intressen sedert de litescontestatie.
221.
Sijds Douwes, wonende in Holwerd applt Contra
Ritske Pieters, mede aldaar; .... niet
bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
23 april 1615,
Dr. Suffridus Nijenhuis mede advocaat en cur. lit over de goederen etc. van Hebbe Feddes,en Stijn
Gerbrands, e.l; en geassisteerd met de mombers en voorstanders van de kinderen van Taecke
Michiels, als cessie hebbende van Wijbe Agges, die cessie hadde van Oene Oenes, en mede met

Taeke Heres, vanwege Trijn Heers zijn moeder, als conj. pers. on onder verb. v. goederen, en Eme
Pieters, schepen dezer stede, en mede met Dominicus Lollius, cur. lit. over de kinderen van Lijsbeth
Jasper Pauwels, en Henric Regnerij alle onbetaalde crediteuren van het sterfhuis; voorgenoemd.
Contra
Hessel Tijaards burger binnen Harlingen voor hem zelven en als vader en
voorstander en als leg. adm. van zijn knn. bij wln. Neeltien Isbrands en onder verb. v. goederen
c.d.r voor Fedde Edgers burger binnen de vs. stede en Jacob van Loo, Deurwaarder van den Hove.
Gereq. In Factis voor v.d. Sande binnen 6 weken naastkomend.
222.
Menno Simons te Grou , impt
Contra
Joucke Piers binnen Leeuwarden.
HET HOFF doende recht ten principale , cond. de ged. de impt. te betalen 50 g.gld; met schaden en
de kosten tot taxatie van het HOFF.
25 april 1615
Tiets Intze dr. wed. wln. Aele Claes; aplt contra
Cornelis Bartholomeus te Harlingen.
......... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter, onverkort haar recht in executione; en de
applt. haar defensien ter contrarie. En in de kosten.....
26 april 1615.
Seerp Hannia te Franeker, als vader. en voorm. van zijn onmondig kind Idske bij wln. Mints Gale
(Gabe?) Epes dr; en het recht verworven hebbende van de erfg. van de vs. Gabe (?) Contra
Barthelt van Douma, te Hallum, en Jfr. Tet van Douma, e.h. van Sijds van Botnia en geassisteerd
met deselve als erfg. van Epo van Douma. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen 300
g.gld; met schaden etc; en bovndien de impt. niet ontvangvaar.
223.
Agge Pieckes binnen Franeker. Voor hem selven en vanwege Hoite een Freerk Goslijks zonen als
conj. pers. en c.d.r. Contra
Menne Hans zn. voor hem en zijn e.h.
In Factis
binnen 6 weken voor alle dilay.
28 april 1615.
Henricus Regnerij not. publ. binnen Leuwarden, als geauthoriseerd cur. over de goederen van wln.
Edsard van Grovestins. In leven grtm. van Menaldumadeel. En mede als last hebbende van Hester
Huijskens wed. van de vs. Edsart. Contra
Nicolaas Johannes dienaar des Godd Woords in
Berlicum. Ged. HET HOFF verklaart de impt. tot zijne eis en conclusie jegens de ged. niet
ontvangbaar en om redenen compenseert de kosten.
Nies Rintse dr. geass. Met Rintse Wouters haar vader te Betterwird, impt
Contra
Jacob Dirks ged. en excipient. HET HOFF onder de presentatie bij de impt. ten antwoord gedaan,
rejekteeert de exceptie en cond. de ged. peremptoir op de impt. te antwoorden, reserveert de kosten.
29 april 1615.
Doijtse Hotzes en Buwe Wijtses als kerkvoogden van Nieuwland, req. in conv. en in reconventie
Contra
Allard Clant, burgemeester der stede Campen, als proc. hebbende van Juffr. Bette
Clant zijn zuster, wed. van wln. Geert Lose ged. in conv. en eiser in reconventie. HET HOFF
verklaart de oppositie wel en terecht gedaan, te zijn, dienvolgende cond. de gereq. alle attentaten
van de verkopinge kosteloos en schadeloos af te doen, ende in reconventie recht doende verklaart de
req. niet ontvangbaar en om redenen compenserende de kosten in beide instantien.
Nies Rentse dr. geass. met haar vader Rentse Wouters, te Betterwird bij Dokkum impt Contra
Jacob Dirks ged. HET HOFF rejecteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden.
225.
Rincke Lyklema c.s Contra
Tyalke van Sickingha te beantwoorden onder ede van
calumnia...
Dr. Sibrandus Lubberti en Trijntie Mellema, prof. theologiae, binnen Franeker req.
Contra
Frederik van Ferfou HET HOFF cond. de gereq. te gehengen en te gedogen dat de affgeworpenen
schuttinge in de proceduren genoemd wederom sullen worden gesteld en gereïntegreerd in alsulke
gestalte als die geweest is, en zijn oppositie kosteloos af te doen.

Eelke Sibolts dorprechter in Heech, als cur. over Botke Auke dr. impt. Contra
Hijlck
Sijtie dr. onder de klokslag van Bolsward, geassisteerd met haar man. Ged.
HET HOFF cond. de ged. om de impt. in qual. te betalen de huren bij haar ontvangen, van Botke
Ampkes landen, en te gehengen en te gedogen dat voortaan de landhuren bij hem werden
ontvangen, voort ook om de impt. te handen te stellen, alle alzuke goederen en clenodien als hij
gedaagde onder haar heeft het vs. weeskind toebehorende, met alle schaden etc..... n de impt. tot
zijn vordere eis niet ontvangbaar. en comp de kosten.
226.
Jan Martens Gravius ontvanger te Wijmbritseradeel, als cur. over Jan van Eeuwens ( Eeuwsums?)
weeskinderen;
Contra
Sijds van Botnia Grietman en Gerrijt Harderwijck voor hem
zelve en mede van de andere erfg. van Gerrijt Johannes Bloemendal, secretaris van
Wijmbritsradeel; en Henrick Jans en zij tesamen, als geauthoriseerde curatoren van de nagelaten
weesknn. van wegens ?Frans Frans zn. en Douwe Poppes secr. van Workum, vanwege zijn
huisvrouw, en het exploit geaccepteerd hebbende van de andere erfgenamen van Wijw Hans; ged.
HET HOFF verklaart de impt. tot zijn eis en conclusie niet ontfangbaar, tegens Sijds van Botnia en
Johannes Bloemendal, en Henrick Jans mede gedaagden. Condemneert niettemin de vs.
Bloemendal en Henrick Jans in de halve kosten, en ten respect Sijds van Donia tot s 'HOFFs taxatie;
en compenserende die tegens de andere gedaagden; en voorts om wederomme te compareren voor
Hillema Rd. Ord.. die hen zal verenigen; .... 1. Oft de penningen de 10, 14e en 20 mei betaald en ten
dele op de brief van obligatie aangetekend ook bij Wijw Hans zn (!) zijn verrekend, in de twee
slotten van rekeninge, ten processe geroerd, en 2. Oft de 100 g.gld in een partie en de 66 g.gld in
een andere partie bij Aard Gerrijts oft zijn weduwe in ontvang gebracht niet tot profijt van de
weeskinderen zijn verrekend, en bij hem renten ende tot de fine de rekeningh en (ver) scotten te
recolleren en resumeren.
227.
Anthonis van Aylva, ritmeester over een compagnie dragons, impt
Contra
Albert Jurriens aan St. Jacobs parochie ged.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te
betalen van ieder pondemaate van de derde part van Romersma sate, 70 g,gld; zeven strs. met
schaden en intressen en de impt. om genoegzame borge te stellen comp. de kosten.
Dominicus Annius voor hem en Margaretha Dirks zijn e.h; req. Contra
Dr. Focko
Feickens adv. v.d. Hove, als het recht hebbende van Here Gatses, en vanwege Tsieets Rintse dr;
e.h. van Lieuwe Eelkes, gereq.
HET HOFF cond. de ged. om voortaan van alle attentaten
tegen epe te supersederen ter tijd toe, anders bij den Hove zal zijn gedisponeerd, comp. de kosten.
Sijouck Jans wed. van Sijbe Rijeurds Sickema te Welsrijp,
Contra
Wigle Roukema
als voormond over Sipcke Sickema, nagelaten weesk .van de vs. Sibe. Gereq.
HET HOFF cond.
de gereq. aan de req. te betalen 159 c.gld met schaden etc... en compenseert de kosten.
228.
Rincke Piers contra
Fedde Rinckes, in Factis binnen 2 maanden.
Belij Lieuwe dr, wed. van Henrick Arends, Harderwijk, voor hem en de kinderen van de vs.
Henrick; en zij als erfg. van wijlen Sicke Simons, haar oom req. Contra
Ludu Jans wed.
van de vs. Simon. In Factis.
Doede Saeckles als vader en voorstander van zijn knn. bij Trijn Dirks dr; zijn e.h. req.
Contra
Claes Pieters te Dokkum, Dirck Claes burgemeester aldaar, en Doecke Wibrands te Menaam, als
man en voogd van Geurt Claes dr; zijn e.h.; req. In factis voor voorgaande commissaris.
229.
Luijtien Nitterts vanwege Nittert Luitiens,
Contra
Meijne Andries, HET HOFF
cond. de ged. wegens zijn presentatie om de req. te overhandigen de copie van het koopbrief, in de
proc. gemeld, en de in.... van deselve willen houden als de principale, en mede in de kosten tot
'sHOFFs taxatie.
De 10e mei 1615.
Hans Douwes zn. Stapert, mede Gedeputeerde der Staten, voor hem en de mede erfg. van wln.

Bauck Hotze dr. zijn overleden huisvrouw.
Contra
Tyaerd Lieuwes en Oene Taeckes
burgemeester, en Jan Frans zn. Rollema Claes Harmens en Fecke Bauckes burgers binnen Bolsward
appelleerden. ........... niet bezwaard...........
Tieble Scholtes erfg. triumphant en req.
Contra
Sijtie Rincke dr. op de Jouwere, als voor
een vierdepart erfg. van wln. Fonger Rijeurd Inthema sampt Jan Algers dr. en dr. Frederik Inthiema.
In Factis binnen 2 maanden.
230.
Hotze Douma (Donia, Douna?) als last en proc. hebbende van Hessel Tiepkes te Stiens, als volm.
van Pibe Jacobs, mede erfg. van Alijt Henricx, en voogd van Alijt Jacobs, en last van Ida Jacobs,
Gaats Jacobs en Jets Jacobs, in die qual erfg. van Gaats Pieters.
Contra
Tiete Baard. Secr van Menaldumadeel. IN Factis.
Hessel Tyepkes te Stiens als volm. Van Pibe Jacobs... verder als vorige zaak:
Sijeurd Minnerts te Berlicom. In Factis voor v.d. Sande.

Contra

Reijner en Rempt (jet?) Eijsma impt
Contra
Hinke Rens HET HOFF rejekteert de
exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden...
231.
Griet Jans wed. van wln. Simn Willems; als erfg. van Lijeuts Nanne dr; Contram Harmen Jans
Herbergier te Betgum; voor hem en Lisck Broers dr. zijn e.h.; en c.d.r,. HET HOFF ordonneert de
ged. de impt. voor zo veel hij erfgenaam is van Lyeuts Nanne dr; de somma van 200 g.gld met de
schaden etc... verklarende de impt. daarenboven niet ontvangbaar. Overkort haar recht aangaande
het besprek voor de onderholdinge volgende het testament zo zij vernemen zullen en compenseert
de kosten.
Dirck Willems aan St. Anna Parochie; als voogd van Dirckien Jelle dr. zijn e.h. en geauthoriseerde
curator over Brechtenien (?) Jelle dr. zijn huisvrouwen zuster, en Tyaard Jelles te Berlicum, voor
hen zelven onder inventaris erfg. van wln. Jelle Tyaards.
Contra
Jacob Pieters voor
hem en als voogd van Trijn Fedde dr. en Fedde Rinckes als borge onder renunciatie van discussie
voor de vs. echteluiden. HET HOFF condemneert de ged. aan de impt. te betalen 2 derdeparten
van 5.500 g.gld met schaden etc...; en cond. de ged. in de costen.
232.
Albert Wijfring (Wipringh) voor hem en als curator over de ontscheiding van vanwege de jongste
kinderen van zijn vader Albert Wijfring; Harmentien Wijfring als e.h. van dr. Aelberingh Lenz,
advocaat voor deze Hove; en gesterkt met Janna Wijfring, geasisteerd met Joachim ander Dijck,
haar man; en Anne Aijses te Wingedorp als curator tot de ontscheiding van Margaretha Wijfering,
zijn schoondochter, allen erfg. van Margaretha van Naarden.
Contra
Mr .Johannes Franckena, Anna Franckena e.h. van Anthonis Westerstede, huijsvoogd (?) binnen
Oldenburg, Johannes Wiltes ten Hoore, mede advocaat deser Hove; en Jan Mullier als oom en
curator over de onmondige kinderen van wln. Francke Lubberts, en Aarend Pieters zn. voor hem en
mede als conj. pers. voor de kinderen van Johannes Franckena, allen als erfg. van Abelus
Franckena, en geresumeerd de proceduren. [233] HET HOFF cond. de ged. om de impt. te leveren
perfect inventaris, met ede gesterkt, van alle de goederen ten sterfhuize van wln. Jfr. Margaretha
van Naarden gevonden; mitsgaders van alle actien en goederen de originale gedaagde en
Margaretha van Naarden gezamenlijk geërfd; of te gehengen en te gedogen, dat daar behoorlijke
inventaris werde gemaakt bij de commissaris van den Hove. En die dienvolgende de impetrant te
laten volgen hetgeen bij haar, Margaretha is ingebracht; en de helfte van de overwinste, staande de
echt gevallen, met schaden en intressen etc. En om redenen compenseert de kosten.
[233]
Dr. Suffridus Nijenhuis als volm. van de executeurs van de testamente van Francina de Flocque; in
leven erfg. van Willem Walcourt; en erfgenaam daarvan
Contra
Jr. Court van
Isselmuiden, als door testamente erfg. van Eppe van Heemstra; haar overleden oom; van zijn
goederen hier te lande gelegen. En in die qual. mede erfg. van Eelcke van Heemstra en Worp

Tyessens. HET HOFF ord. partijen te compareren voor dr. Aede van Eissinga, commissaris die hen
luiden zal verenigen indien hij kan, indien niet hem informeren op de faicten in de proceduren
bevonden.
11 mei 1615.
Guilllaume van der Venne, triumphant
Contra
Jfr. Rixt Heemstra, wed. van wln. Frans
van Camstra. gereq. en gedoemde. HET HOFF ontzeggende de gereq. en gedoemde condemneert
de versochte deductie en ord. dat de executie van de sententie in dato 27 okt. 1614 haar voortgang
zal hebben, verklarende partijen daarenboven zowel in conventie als in reconventie niet
ontvangbaar; onverkort de req. zijn ectensie van schaden, en interessen volgende vs. sententie. En
cond. de gedoemde in de kosten.
234.
Hessel Sijtzes zoon Rheen als cur. over de goederen van Luitien Gerrijts. triumphant
Contra
Int Lamberts dr. en Trijn haar zuster; en geassisteerd met Jan Pieters zn . van Menaam, haar echte
man gedoemden. HET HOFF cond. de gereq. te gehengen en te gedogen dat in de halve
cooppenningen ten procese gemeldet, van de uitgave bij de req. gesteld te korten en te deduceren
483 c.gld; voorbehouden Int Lamberts haar recht, om haar schulden in preferentie te vervolgen,
zoals dat behoren zal; en ord. partien voorts te compareren voor de commisaris van den Hove,
Ulenburgh die hen zal verenigen, indien niet hen zal interrogeren op zekere Poincten van Offitie.
POINCTEN: 1. Of de schuld van 600 gld uit zaken van het accoord. van de 29 juli 1608 door Geert
Lamberts, met de Gasthuisvoogden binnen Sneek aangegaan, voor de helfte heeft gekomen over
wln. Luitien Gerrijts of niet. 2. Ofte de schult van 161 en 14 sts; gemeldet in de kwitantie met D.
heeft aangegaan gehad tegelijk Luitien Gerrijts en Geert Laurens dr; e.l. 3. Ende hoeveel ten tijden
van de vs. quitantie, daarop door Geert vs. betaald. 4. Wie van beide vs. e.l.; de somma bij
preferentie Geert Lammerts, ordonnerende partijen en door Rombert Ulenburg op interes
ingenomen en hoeveel in de quitantie geconcerneerd en aangegeven ende daaraaf de bescheidenen
instrumenten te recouvreren. 6. Oft het uitbereik ten processe herhaald, bij de triumphant is
aangenomen?.
Jurrien Duitsman als man en voogd van Trijn Jan Anckes, Contra
Anderies Jacobs als
voormond over Griet Jacobs en Luitien N..... (??) tegenwoordige huisvrouw van Cornelis Anderies.
(!) HET HOFF ord. dat de executie van de sentientie van 5 juni 1614 haar voortgang zal hebben; op
de 9 Roeden van de kamp in kwestie; met vruchten en proffijten vandien; en de schaden bij de
relaxatie van de gedoemde zal worden gerestitueerd; ontzegt de triumphant zijn vordere eisen.
235.
Mr .Peer (Peter) Odulphi als vader en leg. adm. van zijn dr. bij His Sijtse dr; zijn wln. huisvrouw,
Contra
Ede Ids zn, o. v.b goederen c.d.r. Voor Obbe Ids zn. zijn broeder en Seacke Gerbens
zij tesamen voor Reijtze Ids en Gaats Idze dr. als stiepvader van dezelve en Foppe Obbes en Athe
Popckes als voormonden over Mijnts Idze dr, en tesamen als erfg. van Ids Edes, hun vader,
gedoemde. HET HOFF ontzeggende de opposanten haar verzoek en cond. te gehengen en te
gedogen dat de executie van 's HOFFs sententie d.d. 23 mrt 1613 haar voortgang zal hebben en
haar oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. En in de kosten van de proceduren tot s' HOFFs
taxatie.
Anderes Overha (gen) burger en inwoner van de stad Steenwijk Contra Syds van Botnia grietman
van Wijmbritseradeel. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 70 car gld met schaden etc.
sedert de litescontestatie; verklarende de impt. tot de vorderen eis niet ontvangbaar. en cond. de
ged. in de kosten tot 's HOFFs taxatie.
236.
Watte Harckema
contra
Wibe Wierds, Gerrijt Beernds, Wigle Roukema, Thomas
Meints, Ebe Boorsma en Botte Rijeurdts. IN Factis.
Timen Roelofs triumphant, Contra

Syeurd Meints ged. En opposant. IN Factis.

Geurt (?) Taeckes Burgemeester, Tziaard Lieuwes, en Focke Bauckes Jan Frans zn Rollema, Abbe

Frans en Claes Harmens, allen armvoogden binnen Bolsward.
Heres wed. In Factis.

Contra

Griet, Douwe

Jacob Meijnerds tot Fiswerd als man en voogd van Welmoed Jans dr; en het recht door scheiding
verkregen hebbende van Jacob Jans zn schutter haar vorige man.
Contra
Bauck Tiomme dr; wed. van Claes Jans, Kempe Wierds in Veenklooster, als vader en wett.
voorstander van zijn knn. bij Aelke Oene dr; en Jan Jans zn, te Smallenee als vader en voorst. van
zijn knn. bij Griet Oene dr. als erfg. van Geertien Jans, ... te namptificeren 50 dalers jegens Bauck
Tiomme dr; en voorts in factis.
237.
Jacob Benedictus te Coevorden,
Contra
Lieuwe Jouckes op de Jouwer, gedaagde. In
Factis.
Hijlck Oene dr. wed. Sijbe Pijters en Oene Gerrits als oom en conj. pers. van zijn broeders kind.
Contra
Rienck Folperts voor hem en zijn huisvrouw opposanten. In Factis.
Gerrijt Henricx binnen Leeuwarden; als vader van Hendrik Gerrijts zijn zone. Contra
Edzart van Sickingha te Sneek.
In Factis.
13 mei 1615.
Jarich Knijff eerste klerk der ged. Staten van Fiesland, als vader van Pieter Knijff zijn zoon en last
hebbende van Trijnke, Jan Lamberts wed. van wln. Pieter Pieters, en leven schepen van
Leeuwarden
Contra
Dr. Sixtus Ammama, Syndicus van Oostfriesland, als man en voogd van Itie Wattie
dr; Lieuwe Minnes Mollema en Wopke Piers te samen erfg. van Lieuwe Pieters, in leven schepen
en rentmeester der stede vs. HET HOFF cond. ieder der gedaagden te betalen de gerechte
vierdepart van 100 c.gld; in een en 300 in een andere partije, met schaden etc. onverkort haar recht
bij nieuwe instantie.
258.
Gerloff Pieters, adelborst onder Jonias (?) van Harinxma, impt. Contra
Frans Frans te
Lutjewierum, en Claes Pieters zn te Raard, en Albert Claes voor zijn interesse hem voegende.
HET HOFF onder de presentatie bij de impt. gedaan in het 12e artikel van het repliek, gedaan cond.
de mede gedaagden Frans Frans en Claes Pieters aan de impt. te betalen 178 g.gld; met schaden
etc... en de mede gedaagde Albert Claes zulks te gedogen.
Dr. Suffridus Nijenhuis advocaat v.d. Hove assignatie hebbende van Gerloff Pieters
Contra
Frans Frans te Lutkewierum en Claes Pieters te Raard. HET HOFF onder de presentatie gedaan te
willen stellen genoegzame cautie, van de ged. pretense na naemaenge en aansprake sampt evictie
der landen. En cond. de ged. de impt. te betalen 50 g.gld. Met de schaden etc....
259.
Meijnerd Sannes burger binnen Harlingen, applt; Contra
Douwe Meilema, secr. van
Barradeel; HET HOFF verklaar partijen wederzijds niet bezwaard vanwege het vonnis van het
nedergerecht.
Jan van Leeuwen, req.
contra
Evert van Buitendijck binnen Utrecht voor hem en als
last hebbende van Jan van Buijtendijck zijn vader. gereq. ... ontzegt de req. zijn verzoek.
16 mei 1615.
Johannes Hessels voor hem en vanwege Hessel Joachims,als speciaal gelastigde van de erfgenamen
van Johannes Willems.
Contra
As Lieuwe dr. en Hans Heerts gedoemde. HET HOFF
rejekterende de exeptie cond. de ged. peremptoir te antwoorden. Reserverende de expensen
(=kosten)
Sibrand Jans zn. Longerhou voor hem en voor Aelke zijn huisvrouw,
Contra
Andries en
Claes Epes als erfg. van Epe Andries, en de gemene erfg. van Tet Unija, en Taeckien Lolcke dr. e.h.
van Sibrandus Siccama. In Factis binnen 2 maanden.

260.
Hermanus Collenius dienaar des Godd. Woords binnen Kollum, geassisteerd met Gabbe van
Boikema, en Geert Wijgers als kerkvoogd, van de kerk en geestelijke goederen aldaar; Contra
Ansck Rispens als moeder en voogd van haar kinderen bij Sipke Abbema, en intervenierenede voor
dr. Henrico Gualterie en Elisabeth Gosse dr. zijn e.h. In Factis,
Archibald de Betune luitenant van de capt. Forbes, garnizoen houdende binnen Utrecht, als last
hebbende van Christina Sas, en boelhoudster van wln. Berend van Uteneng, in leven secr. van het
gerecht en de gemeente Utrecht, voor zich en voor Jacob van As van Wijk, canonis(?) van St. Pieter
aldaar, als voogd van Elisabeth Floris Verer...(?Verster?)dr. en tesamen erfg. van Berend v.
Utenenge vs. Contra
Jan van Leeuwen
HET HOFF cond. de ged. om met de impt. te procederen tot ontscheidinge van de gemene en
aangekochte venen in het proces onder meerdere punten genoemd, en wat er tussen partijen meer
gemeen is, en het deel aan de impt. te laten volgen, voorts van zijn bevind en administratie die hij
daarvan heeft gehad, en te doen bewijs en reliquia, en de impt. te bevrijden van de borgtochte, ter
somma van 5400 c.gld; onder deductie van hetgeen daar op betaald is, alsmede de halve onbetaalde
pachten, en kooppenningen in het 14e en 15e artikel genoemd. Alles met vruchten en profijten
etc.... en voorts te compareren voor Gellius Hillema die hem zal informeren op zekere poincten: 1.
Wat voor solemniteiten binnen Utrecht geobserveerd worden in constitutie van een hypotheek. 2.
Oft deselve solemnitieten ook plaats hebben in generale hypotheken. 3. Oft de visitatien van
generale hypotheken voor de notaris binnen Utrecht in instrumente (?) en gemaakte .... van
goederen buiten de provincie Utrcht gelegen.
241.
Ids Bonnes dorprechter in de Rode Hel
Contra
Anna Foppe in St. Johannesga.
... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
Rentien Jurriens als vader en leg. voorst. over zijn kinderen bij Lijsbet Geerts; en Wijger Geerts
voor hem zelven geass. met Jurrien Geerts van Wolvega. Reducenten
Contra
dr. Theodoretus Tiara, en Lambertus Adius geoccupeerd hebbende voor Peter Peters, en Luitien
Jacobs te Blesdijck, uit de naam van hun huisvrouwen, en mede vanwege Cleis Pieters hun
broeder; en in die qual erfg. van Pieter Frieses en Maaike Jans te Steggerda. Gereduceerden.
HET HOFF doet te niete de uitspraak van de baarsluijden, van de 9e nov 1605 ( 1608?) en bij
nieuwe sententie recht doende, tauxeert de vacatien en moeijten van Pieter Frieses ter somma van
16 en van Maacke (!) Jans tot 14 c.gld; verklarende de reducenten daarenboven niet ontfangbaar,
compensatis expensis.
Lucas van Diest wonende te Blesdijck applt.
Contra
Rincke Lamberts, aan de Olde
Merkt;
... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
242.
Beij Laurens dr. wed. van Jan Hendriks burger deser stede; triumphant en req.
Contra
Rijeurd Taeckes alhier, gedoemde en opposant. HET HOFF adproberende de besognen van de
deurwaarder, interponeert daarop decreeet, dat de koop van de huizinge nog eenmaal over de kerke
en het gerecht zal worden geproclameerd, om bij een ieder die het gelieven zal, verhoget te mogen
worden, bij het lichten van het zegel uit de wasse voor dezen Hove te geschieden, op de 30e juni
aankomende, condemnerende de koper zijn handen te ijdelen van de kooppenningen, indien hij aan
de koop geraakt te blijven,en de gecondemneerde zulks alles te gehengen en te gedogen, en zijn
oppositien kosteloos en schadeloos af te doen. En in de kosten
Otte Henricx
Contra
van de Nederrechter.

Popcke Gabbes, te Dokkum; .... niet bezwaard bij het vonnis

Jacob Benedicti soldaat onder de hopman Frans Gerrijts; Contra
Mincke Alberts te
Kollum. HET HOFF cond. de gedaagde om de landen ten libelle geroerd aan de impt. te relaxeren,
ende te ontwijken, ofte andersins deselve insumme (?) pretium te suppleren. Compensatis expensis.

243.
Jan Thonis zn Hets, Req.
Contra
Athe Jurriens en Douwe Taeckes. HET HOFF ontzegt
de req. zijn verzoek, en cond. hem in de kosten tot 's HOFFs taxatie.
Jantien Benedictie appellante,
Contra
Dirck Bardeel en Henrick Jelis te Haarlem.
HET HOFF verklaart de appellante bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard. En cond. hem
in de kosten tot 's HOFFs taxatie.
Atke Tijaards dr. e.h. van Fecke Tijebbes, en geass. met Baucke Tzijaards haar curator. Contra
Jan Jacobs zn Sijaarda onder de klokslag van Franeker. In factis binnen 2 maamden.
Auck Tyalcke dr. binnen Bolsward applt. Contra
Rintse Mintze burger aldaar. In Factis.
244.
Jan Jacobs als geauthoriseerde voormond en curator over Dirck Jans zn Beuthe.
Contra
Rincke Tyepckes Abbema, burger binnen Leeuwarden; als curator vanwege Hessel Jans, zijn
adjudant en als mede curator, en voormond van wln. Andries Jans en Tyerckien Jans dr.
gedaagden.
In Factis binnen 2 maanden.
Otte Ottes tot Bedaard (Birdaard) voor hem en zijn mede erfg. als conj. pers. van wln. Otte Ottes de
olde zijn vader. req. in conv. en impt. in reconventie.
Contra
Trijn Claes dr. wed. van
wln. Otte Ottes binnen Leeuwarden. In conv. re req. in reconventie. HET HOFF cond. de gereq. te
gehengen en te gedogen dat de beide req. uit handen van dr. Sijurd Hania Rd. Ord. en voorgaande
commissaris werde gelicht alle de brieven van Obligatie, en andere instrumenten die op de name
van de req. vader en moeder samen zijn holdende, almede die allene op der req. vader; voor het
echte gecelebreerd, en zijn gemaakt. Ende in reconventie recht doende cond. de gereq. omme
goet(?) de req. te procederen tot scheidinge en delinge van de goederen ter sterfhuize van wln. Otte
Ottes de olde bevonden, en de req. te laten volgen het geen bij haar is ingebracht, de helfte van de
overwinste, staande de echte gevallen, mitsgaders van mobilen, en huisraden, die binnen de
middelmuir van de vs. sterfhuize zijn geweest, des dat volgens des req. presentatie bij de gereq.
mede voor de helft zullen worden genoten, de opkomsten van hare de req. goederen, die staande de
echte inne gebracht zijn, en verklarende partijen voorts niet ontvankelijk.
245.
Douwe Jorrits impt
Contra
Carst Wisses. In Factis.
Dirck Alles burger binnen Leeuwarden
Contra
Dr. Dominicus Strigelius. In Factis,
ante post pentecote, en daaraan binnen 14 dagen de zaak in staat van playdoije te brengen.
Aeltie Henricks wed. van Fedde Jans, in Leeuwarden
Trijn Lieuwe dr. zijn e.h. te Harlingen. In Factis.

Contra

Barthel Willems Lijdel en

Hotze Wibrands Doiem, voor hem en voor zijn Broeder Anne Wijbrands Doiem,
Contra
Hans Douwes zn Stapert, burgemeester der stede Franeker, en Timeus Faber professor g.....nis en
Tyerck Rijeurdts Bandts, en Claes Jans burgers aldaar. In Factis.
Heercke Poppes te Nijkerk in Ferw. deel
Contra
Menne Sijrcx te Holwert.
Contumax en voorts in Factis.
246.
Jonker Johan Emingha op Roodenburg, bij Franeker.
Contra
Jacob Harckes en Dieuw
Claese dr. op de Schingen. In Factis voor Runia.
Jan Gerrijts tot Lutkepost, en vanwege Fock Lyuma zijn huisvrouw.
Contra
Balling Wijbes voor hem zelven en Watte Ickes als man en voogd van Eesck Gerks, en c.d.r . in
Factis.

Jeldert Rabodus, impt
Contra
Rintse Atses Doede Atses ( Athes?) en Saeck Athe dr.
en Gercke Diorres, gedaagden. In factis.
Dr. Johannes Lenzius adv. voor dezen Hove voor hem en als conj. pers. van Tyam Obbe dr. zijn
moeije, Tible en Ida Jacob Hooglanders zoon en dochter, zijn neef, en nicht en in die qual. erfg. van
Hobbe Reins.
Contra
De Heren Gedeputeerden van de Staten van Friesland,
intervenierende voor de erfg. van Hessel Feitsma en Popke Roorda gedaagden. HET HOFF
rejekterende de exceptie cond. de ged. en excipienten op des impt. eis te antwoorden, etc...
247.
Jfr. Josina van Aijsma wed. Pieter Teetlum en Wigle Aijta van Sibichem ( Swichem!) als voogd van
Jfr. Cunira van Teetlum, zijn e.h. en als conj. pers. voor Barbara Teetlum haar zuster, als erfg. van
de vs. Teetlum en c.d.r onder verband van goederen.
Contra
Dr. Dothia(m)
Wijaarda, cancellier van de here Grave van Oostfriesland, voor hem en procuratie hebbende van Jfr.
Catharina Potgieserinne (?) wed. van dr. Aggaeus Albada; en leven syndicus der stede Spiers, en
Juffr Margaretha Harstinge. Ged.
HET HOFF releverende de req. tegens verloop van tijd,
accordeert hen alsnog hun productie te mogen doen, bij de eerste rechtdag na de grote vakantie. En
cond. hen niettemin in de kosten van den playdoije.
Jacob Canter van Oosten, postulant binnen Dokkum, voor hem en als voogd van Machteld Voskens
zijn e.h.; en c.d.r en procuratie hebbende van Wierd Jous, en Trijn Jans dr. e.l; te Nijkerk in
Dongeradeel.
Contra
Jan Jans Haiema onder verb. van goederen en submissie van
den Hove intervenierende voor Dirck Claes en zij huisvrouw, en dr. Hero Hottinga fiscaal van de
Admiraliteit binnen Dokkum, en Minne Sijeurdts voor zijn interessen.
In Factis.
248.
Rompcke Rompckes Twijnbergen te Goutum als man en voogd van Ebel Aucke dr. Hotzema, met
dezelve geassisteerd.
Contra
Tyal Aucke dr. e.h. van Wigle Roukema, met consent
en assistentie van dezelve en Rijeurd Andries Sickema; HET HOFF ord. partijen te compareren
voor Lijklema voorgaande commissaris, die hen luiden zal verstaan en verenigen, indien hij kan
indien niet hem informeren op zekere faicten; ... en den Hove rapport doen.
Sibrand Wijthies in Oldega,

Contra

Dr. Elias Fiolo ged. In Factis.

Sijtze Pijters aan St. Anna Parochie, als man en voogd van Pietrick Jans dr; zijn e.h. en als erfg. van
Ida Jans dr. haar zuster.
Contra Jan Hans zn. aldaar.
In Factis voor Sandio.
Minnert Beernds als voogd van Doutien Douwe dr; zijn e.h. wonend in Smallinger Opeinde.
Contra
Reycke (!) Wibrands gereq. In Factis voor.... (?)
Jan Martens Gravius
Contra
Sijds van Botnia; HET HOFF ord. partijen te
compareren voor de commissaris het HOFF, met overroepinge van de deurwaarder Gerrit Radijs,
die hen zal verenigen ... etc.
Dr. Regnerus Annius adv. voor dezen Hove, impt;
Contra
Simon Syoerds te
Bolsward, HET HOFF gezien de citatien houdende het akkoord van de 4e februari 1614 voor
bekend en cond. de ged. de impt. te betalen 30 g.gld; met schaden etc...
Reijner Sijuerds burgemeester binnen Leeuwarden, Contra
Jancke Lamberts te Workum.
HET HOFF gezien de citatien etc. houdende de obligatie brief van de 16e jan. 1611 cond. de ged.
aan de impt. te betalen 106 c.gld; en voor de huizinge in de brief verhaald, speciaal gehypothekeerd
en verbonden, en cond. de ged. in de kosten.
Boudewijn de Blocq; binnen Leeuwarden
Contra
Cornelis Hendriks zoon Gelder
en zijn huisvrouw HET HOFF gezien de citatien etc.; houdende de obligatie van 28 april 1612 voor

bekend cond. de gedaagde tesamen en Cornelis Hendriks voor het geheel aan de impt. te betalen
250 g.gld; met schaden etc...;
Aelke Reins wed. van wln. Anne Isbrands, binnen Leeuwarden, Contra
Hopman Frans
Doma ged. en gecontumaceerde. Het HOFF gezien de citatien en gehoord. de eed van de impt. tot
versterking van haar rekenboek gedaan, cond. de ged. te betalen 39 c.gld; met schaden etc.
251.
DE EERSTE RECHTDAG NA PINKSTEREN anno 1615 is geweest den 13 juni.
Jelmer Pieters
contra
Dirck Pieters,
HET HOFF rejekterende de exceptie
cond. de ged. peremptoir op des impt's eis te antwoorden, des dat hij de middelen in exceptione
geallegeerd ten principale zal mogen gebruiken, reserverende de kosten.
Dr. Johannes Nijs Advocaat voor dezen Hove, als voogd van Aeltie Gerbrands zijn e.h.; voor hen
en als volmacht van de geprefereerde crediteuren van Tyerck Epes en Auck Simons dr; req.
Contra
Haie van Scheltema als man en voogd van Jfr. Impck van Dekema, Tyerck Epes te
Schalsum, voor hem zelven en als man en voogd van Auck Simons dr. zijn e.h. en Hessel Heerts
aldaar. HET HOFF onder de presentatie bij de excipieerde ten dupliek gedaan rejekteert de exceptie
en cond. de gereq. peremptoir te antwoorden reserverende de kosten.
252.
Doorgehaald Boudewijn de Blocq contra Jan Henricx zn Gelder. (als op vorige pagina.)
14 juni 1615.
Ane Rintses binnen Englum;
Contra
Saecke Hanckes te Hallum, Alle Hillebrands
aldaar, als voogd van zijn huisvrouw, en tesamen als erfg. van Hancke Broers en Feijck Saske dr;
en c.d.r voor de mede erfg. HET HOFF verklaart de reducent in cas van reductie niet ontvangbaar
en cond. hem in de kosten.
15 juni 1615.
Jfr. Tziets van Holdingha wed. van Sibrant van Walta, te Weidum, onder renunciatie van goederen
S.C. Vell. en haar andere vrouwelijke privileges, voor haar en de andere mede erfg. van Tijaard van
Holdingha, haar vader, en mede voor de erfg. van Botte van Holdinga, en Idzart Rengers, en voorts
voor haar gansche geslacht van Holdingha, en als conjuncta persona voor de genoemde Holdinga,
en ..... ?.... Rengers, en daarvan last en procuratie hebbende, req. en exc. en Georg Vrijheer van
Schwarzenbergh vanwege zijn huisvrouw, ook onder verband van goederen c.d.r.
CONTRA
Douwe van Aijlva als voogd van Juffr. Luts van Meckmans, zijn e.h. en
Hessel van Meckmans, voor hem zelve gedaagde en excipienten. Het HOFF
verklaart de
gereq. ongeholden op de eis te antwoorden, wijders als uit haar eigen name, en voor haar zelf is
gedaan, en cond. de geëxcipieeerde in de kosten van het plaijdoije, ten respecte van dien gevallen,
tot 's HOFFs taxatie. Odonnerende voorts partijen te compareren voor dr. Johan van de Sande Rd.
Ord. die henluiden zal verenigen, en hem informeren op de faicten, in de proceduren bevonden, de
selve ten diffinitieve toe incluis, instrueren en den Hove rapport doen. Om hetselve geschied
gedisponeerd te worden, naer behoren.
Willem Conradus van der Meij, als naaste bloedverwant en de administratie holdende van de
weeskinderen van wln. Cornelis Arriens toekomende. c.d.r en triumphant en req.
Contra
Ebe Boner als m.e.v. van Claaske, Douwe Nijenhuis dr; zijn e.h. en Mathias Everardi als cur. over
de goederen van wln. Simon Nijenhuis, gedoemde. HET HOFF ord. partijen dat de exceptie van
voorgaande sententie in date 20 dec 1614 nae inhoud van deselva haar voortgang zal hebben en
cond. de gereq. en gedoemde, hare oppositie kosteloos en schadeloos af te doen, in de kosten.
245.
Everard del Vaille als erfg. van Anthonis del Vaille, als mede crediteur van deselve.
Contra
Francois de Swart als voogd van Anna Cornelis dr. zijn huisvrouw, en Aarnd Arriens burgers der
stede Leeuwarden. HET HOFF restituerende de req. tegens verloop van tijd, gunt hem alsnog de
tijd van tien dagen om zijn produktie te mogen doen, en onzegt hem zijn vordere verzoek.

Taecke Taeckes, burger binnen Harlingen voor hem en als geauthoriseerd curator over Jan Hanckes
Reducent,
Contra
Ane Douwes als volm. van wln. Hijlcke Sijbrens erfg. IN Factis.
?
# Annaparochie;
Contra
Broer Claes te Aalsum, bij Dokkum en Cornelis Edes Feijtema
te Harlingen. IN Factis.
Sijouck Greolts dr. wed. van Diorre Rompckes geres. de proc. bij de selve Diorre, en Rienck Here
dr. te Bosum. Applt.
Contra
dr. Bernardus Mandevijl (Mandeville) dienaar des
Godd woords te Goinga, Loinga en Gauw, ....... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
255.
Sirck Lieuwes te Cornwert triumphant en Req.
Contra
De Proc. Gen. vanwege de
Gedeputeerde Staten ged. en opposanten. HET HOFF ord. partijen te compareren voor dr. Gellius
Hillema Rd Ord. die henluiden zal verstaan en verenigen indien hij kan indien niet de Hove rapport
doen.
Anthonis Aijlva hopman van een Compagnie ruiters, req,
Contra
Jfr. Lisck van
Eijsinga, wed. van Hessel Meckmans, geassisteerd met dr. Aede van Eijsinga, Rd. Ord. haar vader
en wett. voorstander. gereq. HET HOFF verklaart de req. tot zijn eis en conclusie tegens de
gedaagde niet ontvangbaar en compensatis expensis.
Hessel Lieuwes Req,
Contra
Jffr. Eelck Eminga cum socio HET HOFF restitueert
de req. tegens verloop van tijd en gunt hem alsnog dat .... ..... getuigen redegenteerd (?) bij den
heere Haringsma zullen worden verhoord, binnen 14 dagen naastkomend, condemneert niettemin de
req. in de kosten. Retardatis processis. ( nieuwe term, betekent: de kosten bij het einde van de zaak
te bepalen en te betalen.)
Taidts Haie dr. wed. van wln. Sijeurd Jans burgeresse te Sneek. Req.
Contra
Pieter Jans te Offingawier. Gereq. Het HOFF ontzegt de req. haar verzoek en cond. haar in de
kosten.
256.
Tyalling Tades als m.e.v. van Fedke Agge dr; onder behoorlijke renunciatie als conjuncta persona
mede de rato caverende voor Eets en Habel Agge drs; zijn huisvrouwen zuster en erfg. van Agge
Johannes en Eeske zijn huisvrouw, hun wln. olders, triumphanten.
Contra
Hidde Eelckes gdoemde en geëxcipieerde HET HOFF rejekterende de exceptie cond. de gedoemde
en ged. op de gedane sommatie verklaring te doen ofte peremptoir te antwoorden, binnen 8 dagen
naaskomende reserverende de kosten.
Foppe Luitiens en Habeltien Joachums (?) dr. e.l te Langedijke. Impt
Contra
Eydzo van
Terwisscha, ged. HET HOFF ord. partijen te compareren voor de commissaris die en zal verstaan
en verenigen indien niet hem informeren op zekere POINCTEN van Offitie. 1. Oft de impts
gekochte landen ten processe verhaald na gedane koop ooit zelf heeft gebruikt of aan andere
verhuurd, of wat andere actie possesionis zij hebben gehad of gedaan. 2. Oft op het nijaar bij de
Grietman Terwisscha verzocht, ook adjudicatie is gedaan. 3. [ pag 256] Oft de Grietman de
gekochte landen heeft betaald, voor het geheel, of voor een deel en daaraf de bescheiden te
recouvreren. Ende mede het rekenboek waaruit de gedaagde in zijn reprochen en de salvatien zegt
te komen, te geschieden bij aanwijzinge van rekening en betaling. 4. Ook te recouvreren het oud
rekenboek waaruit getogen het extract van verzochte boden en consent ende het nijaar bij de
gedaagde op zijn eerste positie overgelegd. 5. Wat betalinge en expensen de impt. hadden gedaan
ten tijde van het verzochte niaar, en respactieve daarna, bij hetselven van de grietman Terwisscha.
6. Waarom hij bij zijn leven niet hebbe gedaan deselve betalinge, ofte de grietman hem
verzoekende nijaar heeft gedaan, ofte reaallijk gepresenteert restitutie van gedane betaling en
expensen. 7. Oft de Grietman Terwisscha naastleger was, van de verzochte stukken land; beide of
een, ende van ieder van hoeveel lands en in wat voor voegen.
Douwe Abbema, deurwaarder van dezen Hove,

Contra

Nicolaus Jacobans, postulant

binnen Harlingen als curator over Freerk Gerbrans. HET HOFF cond. de ged. in de saake van de
overgelegde specificatie exempt de 23e post van 23 c.gld 13 str; in het einde gesteld aan de impt. te
betalen 197 c.gld 16 str. verklarende de impt. voorts niet ontfangbaar. Compensatis expensis.
258.
Jacob Simons mede executeur van de Cancellerie gerechte, Impt.
Contra
Tetke
Tadema e.h. van dr. Augustinus Polman, ged. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen de
helft van 200 c.gld;met schaden etc.... en in de kosten tot 's HOFFs taxatie.
Douwe Abbema deurwaarder van deze Hove, impt.
Contra
De erfg. van Pieter
Pieters in leven houtkoper te Harlingen, ged. in conv. en eiser in reconventie. Het HOFF verklaart
beide partijen in beide instantien niet ontvangbaar jegens elkaar; en om redenen compenseert de
kosten.
Simon Sippes in St Nicolaasga, impt
Contra
Eet Anske dr; wed. Cornelis Reins, mede
aldaar; als wet voorst. over Ansck haar dochter. .... niet ontvangbaar en in de kosten.......
Seck ( Sierk?) Jelles te Oosterzee, req.
Contra
Douwe Abbema als vs.
HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek; des dat in de 82 c. gld gededuceerd moge worden,40 c.gld
bij de req. te betalen. En compenseert de kosten
259.
Tet Jans als moeder en voorstander over haar kind bij wln. Geert Geerts; applt. Contra
Ambrosius Folkerds apelleerde. ........ niet bezwaard door het vonnis bij de Nederrechter.....
Adriaan Cuijck binnen Leeuwarden,voor hem zelf en als adm. van Cornelis Cuijck
Contra
Matheus van Schoten, als erfg. van Margaretha van Schoten zijn moeije. HET HOFF cond. de ged.
de impt. te betalen de helft van 28 g.gld; met schaden etc.... en om redenen compenserende de
kosten.
Doutien Hans dr. wed. Allard Frans dr. Req.
Contra
Frans Allards voor hem en
vanwege Eelck Allards zijn zuster en Reijner Allards als voogd van Andrieske Allards zijn
huisvrouwe, en in die qual. erfg. van Ebel Allards, gereq. HET HOFF cond. de ged. om haar
oppositie kosteloos en schadeloos af te doen des dat de requirante genoegzame cautie stelle voor
hetgene in cas van appellatie zal worden gewezen en comp. de kosten.
260.
23 juni 1615.
Trijnke Seerps dr. wed. van Gerben Johannis, voor hem en als het recht hebbende van Freerk en
Haie Johannes erfg. van de vs. Gerben, hun broeder, en gesustineerd de proceduren.
Contra
Hotze Wibrands zn Donia (Doiem), voor hem en als m.e.v. van Tied Eelke dr. HET HOFF gehoord.
de eed van de gedaagde tot versterking van zijn aangeven gedaan, verklaart de impt. niet
ontvangbaar. Onverkort haar recht tegen Taecke Lieuwes, en diens recht tegens de gedaagde. Zo zij
resp vernemen zullen. Compensatis expensis.
Hijlck Gerbrands Gerlacus de Friso wed.voor haar en haar drie kinderen bij de vs. Gerlacus, impt.
in conv. en ged. in reconventie.
Contra
Tijmen Roeloffs voor hem en vanwege
zijn huisvrouw gedaagde impt. en ged. idem, HET HOFF gehoord. de eed van de impt. tot
versterking van zijn aangeven cond. de ged. om de spieringe bij hem op de huizinge in de
proceduren gemeld gedaan, af te doen in en reconventie recht doende verklaart de impt. niet
ontfangbaar en om redenen compenseert de kosten.
261.
Lucas Jarges, req.
Contra
Tjepke Iges Siccama voor hem en conj. pers. voor Bauck
Siccama zijn zuster. HET HOFF cond. de ged. aan de req. te betalen 16 g.gld en 21 strs. En om
redenen compenseert de kosten.

Jan Reyners, snijder binnen Harlingen applt
Contra
Sophia Jonas dr. te Workum
apelleerde. In Factis post magna ferias peremptoir.
27 juni 1615.
Hans Douwes Stapert mede burgemeester der stede Franeker. Req.
Contra
Hotze
Wibrands Doiem gereq. HET HOFF cond. de gereq. (onverkort zijn recht van reprochen) te
gehengen en te gedogen dat de personen ten playdoye geroerd bij de heer Hillama als getuigen
worden gehoord, omme in het videren (?) van de proceduren daarop gelet te worden, zo na rechte
behoren zal, reservatis expensis.
Lolle Piers req. en excipieerde,
Contra
Watze Annes gereq. en excipient.
HET HOFF rejekterende de exceptie condemneert de ged. peremptoir op des req. eis te antwoorden,
ordonnerende de partijen de proceduren in state van wijzen te brengen, voor de eerste rechtdag na
de grote vakantie; onverkort de gereq. anderszins zijn recht aangaande de bevelen (?) en .......
mentie van dien zo hij bevinden zal reserverende kosten tot het uitdagen van de principale zaken.
262.
Willem Crijns als door scheiding het recht verkregen hebbende van Hadewijch Frans dochter, zijn
moeder req. en excipieerde Contra
Mr. Jacob van Campen gereq. en exc. HET HOFF
verklaart de gereq. vooralsnog ongehouden op des req. eis te ntwoorden.en cond. de req. in de
kosten van de playdoie.
Jacob Opts te Dokkum, te Dokkum voor hem en zijn litesconsorten, Req.
Contra
Tyerck Allards im zijn qual. IN FACTIS voor de eerste rechtdag na de grote vakantie
aankomende.
Harmen Hendriks op het Heerenveen, req.
Contra de ingezetenen van Brongerga,
Hypolitus Roeloffs Crack, mede Gedeputeerde der Staten van Friesland, Jan Van Cuick en Jan van
Leeuwen gereq. In Factis.
Jan Auckes te Holwerd applt.
Heert Pieres, mollenaar (!) op het Vliet. In Factis.
263.
Saekle Hoites te Sneek en Anne Feijckes aan St. Jacobs Porochie voor zover zij erfg. zijn van Sijds
Ede dr. hun moeder.
Contra
Wijbe Johannes, burger binnen Franeker; J(o)ucke
Sibrands en Gale Claes, als man en voogd van Hylk Sijbrands, erfg. van wln. Sibrant Jouckes, hun
vader en c.d.r. voor de mede erfgenamen. HET HOFF cond. Wijbe Johannes een der
gerequireerden voor zo veel hij koper is van de bruikwaarde van de 16 morgen lands ten libelle
gemeld, de req. van de kooppenningen vandie te doen behoorlijke rekeninge en Jucke Sibrands en
Gale Claes in hun qual. mede gedaen, te nemen in de reste van hun achterwezen, ten laste van de
req.; voor deductie hetgeen bevonden wordt. Verklarende de requiranten tot hun eis aagaande
Sibrant Jouckes, en Wijts Douwe dr; in leven e.l.; en hun defensien ter contrarie. Compensatis
expensis.
264.
Rommert Hinckes en Lubbert Egberts mede als last hebbende van Hincke Joachims, req.
Contra
Douwe Buwes ( Buikes?) van Smallinger Opeinde. Gereq. HET HOFF cond. de
gerequireerden aan de req. te betalen 36 c.gld onder deductie van 4 g.gld 21 str. en 12 c.gld in een
andere partie. Verklarende de req. vordere pretensien met de presentatie in het 29e artikel van het
antwoord te mogen volstaan, en de req. daarenboven niet ontvangbaar. Comp Exp.
Allard Harmens dr. (!) huisvrouw van Dirck Jans met consent van deselve op de Joure. Contra
Jan en Harmen Harmens gebroeders, mede erfg. van Omme (?) Harmens, hun overleden broeder, en
Eernst Jans als man en voogd van Dieuwer Harmens, erfg. van dezelve, Pieter Sickes uit de naam
van Trijn Jan Bartels dr. moeder Regnerus Epes Barels uit de naam van zijn moeder, als door
contract gerechtigd tot de goederen van Epe Jans Barels haar overleden man, en Gerrit Thoma ( )
voor hem zelven, als mede erfg. van Pieter Henricx Hesop, komende van Dirk Dirks en Harm
Beernds. En Roeleff Roeleffs als ane en voogd van Stine Beernds. HET HOFF ord. partijen te

compareren voor dr. G. Hillema; Rd. Ord. en voorgaande commisaris; die henluiden zal verenigen
indien hij kan; indien niet de Hove rapport doen.
Sijttie Sijtties secr. van de stad Sloten; als volm. van de gemene crediteuren van Siju Bouwe (
Boucke?) dr. geasisteerd met deselve en Tijerck haar man. Contra
Sibren Ulckes en Sijts zijn huisvrouw, In Factis voor de 1e rechtdag na de grote vacantie.
Cornelis Lokhorst koopman te Amsterdam;
Contra
Joost van Herema ged.
Namptissement op de somma van 2100 c.gld en ten principale in factis.
Wijtze Ebles voor hem zelven en occuperende voor Pieter Ebles zijn broeder. Applt
Contra
Sijouck Wibrands te Suameer, appelleerde. ..... Te compareren voor de commissaris [ pag 266], ...
POINCTEN: 1. Uit wat oorzaken de schuld van de appellant in het inventaris geteld is rijzende en
of daar enig bescheid van is? 2. Oft de appelleerde enige penningen aan Lubbert Egberts tot
betalinge van de huizinge heeft gegeven. 3. Oft ook enige betalinge bij de appelleerde aan de schuur
is gedaan. 4. Oft Wijttie Ebles en de appellerde de scheiden goederen hebben geholden en geen
gemeenschap hebben gehad; van Schaed en Baer en oft zulks door akkoord van hun is gedaan.
29 juni 1615.
Geese Lubberts impt.
Contra
Jan Claes. HET HOFF rejekteert de exceptie en cond.
de ged. om op des impt. eis peremptoir te antwoorden.
Dr. Theodurus Leontius, applt
Contra
Geertien Hans Pijls wed. HET HOFF
verklaart de applt. bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.
Cornelis Floris, dienaar des Godd Woords te Pingjum, als m.e.v. van Dieuck Pybe dr. zijn e.h; Rijck
Jans binnen Leeuwarden voor hem en Jacob Jans voogd van Nies Jans dr. zijn e.h.
Contra
Dirck Jans gereq. In Factis binnen 6 weken peremptoir en de procedure in state van
wijzen te brengen.
Georgius Itsma sec.r van Achtkarspelen, wonende te Collum; als last en proc. hebbende van Geel
Rijtske dr. te Surhuizum, as erfg. van wln. Holdu Jorcx dr. ( Fox dr?) haar moeder.
Contra
Jetze Sijtses. Ged.
IN Factis.
Orck van Doiem als cur. over Jfr. Atke van Doiem, Sieno Leeuwe als tutor over de knn. van wln.
Lieuwe Gijsberts Ens, als kinderen en erfg. onder ben v inv. van Juffr. Jancke Fervou, hun wijlen
moeder, en gesustineerd de proceduren bij Jfr. Jancke.
Contra
Jfr. Lisck van Heringa, e.h. van Eernst van Iselmuden, binnen Groningen, Jr. Coert en Jfr. Anna van
Iselmuden als erfg. van Epe van Heringa, door diens testament, hun wijlen oom; wegens de
procedure door Gabinus Foppens gesustineerd, dr. Broer Hannia mede advocaat v.d. Hove; als cur.
over de knn. van Diepholt, bij wln. Syouckien Heringa nagelaten, en als last en proc. hebbende van
Jr. Joost van Diepholt, en in die qlt. voor 1/5 part erfg. van Eelcke Heringa; en mediate erfg. van Jfr.
Tet van Roorda;en mede erfg. van Eppe van Heringa, en At Roorda e.h. van Jr. Tading van
Adeelen, te Belcum [pag 268] geassisteerd met Worp Tyessens mede erfg. van de vs. Heringa, en
Jfr. Geel van Heringa zijn overleden moeder; en zo mediate erfg. van Jfr. Tet van Roorda en Sijds
van Botnia, Grietman over Wijmbritseradeel; als m.e.v. van Jfr. Tet Douma. HET HOFF
verklaart Lisck vanHeringa, Anna en Court van Iselmuden met hun verklaring te mogen volstaan;
en de impt. ook tegen de andere mede gedaagden niet ontvangbaar.
Dr. Henricus Gualtherie, secr. der stede Leeuwarden;
Contra
Joachim Eijlards en Jan
Blocq ged. HET HOFF rejekteeert de exceptie cond. de ged. peremptoir op de impt's eis te
antwoorden.
Dr. Henricus Gualtherie – als voren;
Dezelfde, Contra

Dezelfde tegenpartij.

Contra
Idem.

dezelfden.

Idem.

269.
Jelt Jacobs als voogd van Albertien Harmens dr; zijn huisvrouw, en c.d.r voor Hintien Reins, als
cur. over de weeskinderen van Claes Jacobs ad divisionem en Geert Egberts als voogd van Grietie
Jacobs,en Jeltie Jacobs voor voor hen allen als erfg. van wln. Jacob Jeltes, hun vader en oldevader.
Contra
Anna Bolsma als ex test erfg. van wln. Pieter Jeltes Donga, gereq. Het HOFF ord.
partijen te compareren voor E. van Harinxma, Rd. ord. en voorgaande commisaris die hen zal
verenigen indien hij kan indien niet met overroepinge van Tyebbe Pieters, en de andere naastlegers,
hem informeren op de faicten; binnen zes weken en de zaak in staat van wijzen te brengen;
Hillebrand Pieters
Contra
Anna Bolsma ged. HET HOFF ord. partijen te compareren
voor J. Saeckma Rd. Ord. die hen zal verenigen indien niet hem zal informeren op zekere
POINCTEN: 1. Oft de impt. van zijne rekeninge administratie is doende aan de Grietman Osinga,
alleen of mede aan de Grietenie. 2. Wanneer de laatste rekening is gesloten. 3. De selve te
recouvreren; als ook inspectie te nemen van de rekenboeken van Wonseradeel.
270.
Dirck Willems triumphant Contra
Barthoud Barthouds aan St. Jocobs Parochie gedoemde.
In Factis voor Hillema.
Claes Wolters Schep(en?) binnen Haarlem, triumphanten req.
Wabbe Wijbes en Sijeurdke dr. e.l In Factis voor Runnia.

Contra

Ipcke Ipckes Algara, req.
Contra
Botke Alle dr. gereq. HET HOFF cond. de gereq. te
gehengen en te gedogen dat de req. bij provisie pendente appellationis het huis ten reqeste vermeld
na hem neme mits betalende de kostpenningen, voor dezen verschenen.
Dr. Albert Monnikhuis; als voogd van Geertie Gerrijts, dr. zijn e.h.
Contra
Willem Stevens en Houckien Jacobs e.l. ( dictum onaf: het HOFF cond. e ged. .....verder leeg. )
271.
Dr. Albert Monnikhuis adv. v.d. Hove,
Contra
Jan Henricx binnen St. Jacobs Parochie.
HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen 280 c.gld met schaden etc.... en in de kosten tot 's
HOFFs taxatie.
Dezelfde
Contra
Jan Henrick Reiners aan St Jac. Par. HET HOFF cond. de ged. aan
de impt. te betalen 15 c.gld 10 str etc.....
Doorgehaald ( Tyalck Vrielsma als moeder en wett. voorst. van Idke Vrielsma haar dochter bij wln.
Albert Vrielsma )
Anne Douwes
Contra
dr. Dominicus Strigelius. Ged. In Factis voor Ulenburg, en de
proceduren in staat van wijzen te brengen.
Maijcke Gadema contra
Aachtien Sijberchs dr. HET HOFF restituerende de Req.
tegens verloop van tijd gunt haar alsnog de tijd van 14 dagen om haar productie te mogen doen en
cond. haar niettemin in de kosten van het proces.
372.
Frans Emonts (Ewouts?) impt
Contra
Ids Ewerts ged. HET HOFF verklaart de
ged. ongehouden met de impt. lites te contesteren en te antwoorden; en cond. de impt. in de kosten
tot s 'HOFFs taxatie.
Dr. Theodorus Leontius,
Contra
Gerrtien, Hans Pijls geapp. HET HOFF verklaart de
appt bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard. En cond. hem in de kosten van het proces.
Willem Dirks te Oosterbierum voor hem en als vader en wett. voorst. van zijn knn. bij Hil Wijbe dr;
in echte getogen. Impt
Contra
Ids Pieters en Jan Dirks. In Factis voor Runia

Cornelis Jans te Hallum, als oom en voogd van Griet Peters, zijn e.h. en voor zo vele nood onder
verband van goederen caverende de rato met deselven als erfg. van Trijn Jans dr. zijn e.h. moeder.
Contra
Ebe Boner als v.v. Claeske Douwe Nijenhuis dr; zijn e.h. en Matheus Everardi cur.
over Simon Nijenhuis' goederen resumerende de priceduren bij de vs. Simon gesustineerd. In
Factis voor Ulenburg en binnen een maand in staat van wijzen te brengen.
Jfr. Catharina Preugers (?Prengers) req. Contra
Frederik van Inthiema HT HOFF
restitueert de impt. tegens verloop van tijd om haar productie te mogen doen voor de eerste rechtdag
na de grote vakantie; Ord. partijen de zaak in staat van wijzen te brengen; en de req. in de kosten
retardi procesus; ( tot het uitdragen der zaak)
Upke van Burmania en de andere voogden van het Arme weeshuis binnen Leeuwarden, triumph.
Contra
Jfrs. Genoveva en Margaretha Rattaller, gedoemden. HET HOFF ord. dat de
executie van de vs. sententie har voortgang zal hebben en de opposante om hun oppositiën
kosteloos en schadeloos af te doen. En mede in de kosten.
274.
Simon Simons mullenaar op het Vliet; en Tied Gerrolts dr. e.l; req. in conv. en ged. in reconventie
Contra
Reijner Jans te Harlingen gerq. En in conventie en reconventie
HET HOFF cond. de gedaagde om behoorlijke aanwijzinge te doen bij hem aan de req. en crediteur
betaald; onverkort req. recht indien bevonden mocht worden, de penningen voor de cessie ter
somma van 1200 g.gld op Anne Annes en zijn wijf beloofd in het geheel niet uitgekeerd te zijn; en
cond. de gereq. in de kosten ten respecte vandien gevallen; zo in conv. als in reconv. En voorts te
compareren voor Hillema POINCTEN :1. Wat de kooppenningen van de halve molen te Kollum bij
de req. in reconventie gekocht bedragen? En aan wie die bekeerd zijn. 2 . Oft de req. in reconventie
de 214 c.gld in reconventie ge-eist, niet betaald heeft uit de vs. kooppenningen en wanneer die
betalinge is gedaan? 3. In wat voegen de 600 g.gld als reste van de 1800 gld van het reversaal op
Anne Annes en zijn wijf zijn betaald. 4. Oft douwe gosses daarvan ook enige penningen heeeft
ontvangen.
275.
Tyalcke Vrijelsma als moeder en wett. voorst. over Idke haar dr. bij Albert Vrijelsma Contra
dr. Johannes Veltdriel advocaat voor den Hove, en Sijtse Fockes gezworen gemeensman der stede
Dokkum ged.
HET HOFF cond. de ged. om genoegzame borge te stellen voor haar
administratie en de jaarlijkse opkomsten van haar administratie gedaan, volgens wln. Tyebbe
Jelgers testament, en onder behoorlijke quitantie te laten volgen. Compensatis expensis.
Lucas Gerrijts burger binnen Leeuwarden, voor hem en voor Lijsbet Cornelis dr. zijn e.h. in conv.
en reconventie Contra
Hil Andries dr. e.h. van Guillaume Pieters met assistentie van de
zelve; HET HOFF compenserende de injurien , verklaart partien in beide instantien en in hun eis
niet ontvangbaar en omredenen compensrende de kosten.
276.
Dr. Gellius Hillema Rd. ord. voor zich en voor Auck Haarsma zijn e.h.; als erfg. van Oeds Aarns
Haarsma, reasumerende de proceduren bij hem gedaan. Contra
Oeds Oedses voor hem en vanwege Saecke Wierds zijn mede kerkvoogd van Garijp, en Cornelis
Syeurds aldaar en als door het recht van scheidinge van Auck zijn zuster, caverende onder verband
van goederen. Te compareren voor dr. Joh. Van den Sande..... POINCTEN 1. Oft op de
meenschaar ten processe gemeld altijd gescharreerd is na proportie van de landen als een eigenaanr
parten daarop heeft. 2. Oft de drie grazen bij de impt. gepretendeerd, te gehoren aan Botte
Sijeurds, zate in 1511; ook aangebracht zijn en op wiens name? Daarvan ectract uit de Aanbreng te
recouvreren zo die voorhanden is. 3. Ofte de gebruikers van Bote Sijerds zate na advenant van de
gedachte drie grazen ook op het meenschaar gescharret hebben, en hoe lang? 4. Wie nu toebehoren
de twee mansmad meden aangebracht op de naam van meiers en wat gementioneerd is in het extract
onder AA bij de impt. voorgelegd? Waar die leggen en bij wie die nu gebruikt worden? 5. Bij
metinge informatie te nemen opde grotigheid van de Meenscharre, des dat de sate lands de 7e en 9e
positie van de impt. mede ofte apart gemeten wordt.

277.
Sijeurd Sijouckes wonende te Almenum bij Harlingen, req.
Contra
Epe van
Hettinga dijkgraaf van de contributie van Wijmbritseradeel voor hem en het recht hebbende van
Hans Hansen en Sibolt Birdes, dijks gedeputeerden van de vs. contributie, Lolle van Epema
dijkgraaf; van Hemeluner Oldeferd ca, en Utingeradeel; mede last hebbende van Sipcke Fockes en
Boijen Simons, dijks gedeputeerden van dezelfe contributie; en Wijger Joris en Pier Dirks secretaris
van dezelve contributie.
Voor Pieter (Peter!) Runia POINCTEN: 1. Wat werken bij Sijeurd
Sijouckes zijn aangenomen of verkregen? 2 .Wat werken bij hem zijn opgeleverd, voor de bestemde
dag, en wat werken zijn gemaakt en geleverd. 3. Wat werken goed en wel zijn geleverd, en wat
werken niet goed, en nog wel gelegen zijn; en waarin al zulke werken quaed en strafbaar zijn
wegens de artikelen van de bestedinge. 4. Wat wercken zijn overgeslagen ofte kort geslagen ende
hoeveel over ofte te kort daartoe te maken bij pertinente annotatie van de grotigheid van een ijder
werck ende het overig of de rest vandien van alles onder defecten. [ PAG 278] 5. Oft partijen niet
willen zijn tevreden met besognie van de gedane opneminge, of metinge ten processe geëxhibreerd,
met opneminge bij wien en door wiens last en ten overstaan van wat personen de selve besogne is
gedaan, en wat posten zijn goed of kwaad en waarin. 6. Te verkrijgen genoegzame verklaringe ende
bescheijt volgende het 5e artikel van de bestedinge, van de opzichters, der werken of conform de
artikelen een ijder werk is gemaakt of niet. 7. Te recouvreren de kate# van insinuatie, die gedaan
zolde zijn, Sijeurd Sijouckes Regni.... bij of vanwege de ge.... dat de werken waren vervallen, en
subiet geworden bestedinge op dubbele kosten ofte in voegen dezelve akte anders mag holden.
8.Ten verzoeke van partijen samen ofte besonder te nemen oculaire inspectie, van alle werken en te
maken pertinente annotatien van alle gelegentheid van ijder gebrek.
Dr. Albert Monnikhuis adv. v.d. Hove
Contra
dr. Dominicus Strigelius
geoccupeerd hebbende voor Jan Henrick Reiners. In factis binnen 2 maanden peremptoir.
Hotze Wibrands Doiem
Contra
Hans Douwes Stapert. ( ...leeg...)
279.
Dirck Tijsses mede gedeputeerde staat van Friesland
Contra
De erfgenamen van Ju Wijbes Adama, ......., burger en koopman binnen Sneek. In Factis.
Kempo Taebes, smit te Holwerd
Contra
Worp Tijessens gedaagde. HET HOFF ord.
partijen te compareren voor dr. Laelio Lyklema Rd Ord. ..... indien niet hem te informeren op de
faicten in de proceduren en deselve ter diffinitijff toe excluis instrueren etc.
Tyebbe Claes althans in Oldehooff in Homsterland, Frouck Ebe Minnes huisvrouw van Ebe
Daniels, schoenmaker te Nijehove, met deselve geassisteerd, Gerben Peters als voogd van Anna
Ebe dr; zijn e.h. en als conj. persona voor de erfg. van Ebe Minnes,
Contra
Claes
Martens te Dokkum. IN Factis.
Hessel van Bootsma ontvanger generaal van Friesland voor hem en als conjuncta persona c.d.r.
voor zijn broeders en zusters, als erfgenamen van Clara [ PAG 280] van Bootsma zijn overleden
zuster.
Contra
Harmen Aelricx en Harmen Beernds voor hem en vanwege hun mede erfgenamen
caverende de rato. ..... te compareren voor Hania,.... en indien niet hem te informeren op zekere
faicten,en deselve bij korte termijnen tot diffinitijff toe excluijs informeren ...
Adriaan Jacobs, brouwer in “De Twee Gekroonde Bijlen” te Delft; impt Contra
Mient
Bonnes te Sloten als m.e.v. van Sijds Ulke dr. zijn e.h. ...... te namptificeren de somma 1696 Lb.
En voorts in factis. In forma.
Gese Lubberts Req. Contra
Jan Claes, In Factis voor Hania binnen een maand peremptoir.
281.
Folcku Wijtthie dr. wed. van wln. Anna Jouws, in leven bakker op Rinsumageest, voor haar en haar

kinderen en onder renunciatie S. C. Velleiani, resumerende de proceduren bij wln. Jouw Sibolts als
bestemoeder en voorstanderse van de vs. kinderen gesustineerd.
Contra
Sijds Nannes in de Veenwolden en Kempe Jenckes te Bergum. HET HOFF verklaart de impt. tot
haar eis en conclusie niet ontfangbaar onverkort haar recht tegen Sipcke Meints zo zij vernemen zal,
en deselve zijn defensien ter contrarie.
Joost van Heerma Req.
Contra
Jan Becker en Richard Kijst als curateurs van de
getekende curateurs van Jan Jans Loo. HET HOFF ontzegt de eiser zijn verzoek en cond. hem in
de kosten.
282.
Jan Martens Gravius ontvanger van Wijmbritseradeel,
Contra
Anthonis v. Hottinga.(e?)
HET HOFF compenserende de injurien verklaart partien daarenboven in conv. en in reconv. niet
ontvangbaar.
Lijeuck Lieuwe dr. wed. van Sipke Tjaards, te Finckum, voor haar en haar kinderen
Contra
dr. Gerrijt Loo secr van der Bild, voor zovele de originale schuld in kwestie belangende,
intervenierende voor Douwe Abbema, deurwaarder Req. HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek,
Fedde Rinckes te Jelsum triumphant;
Contra
Nijeske, Jan Tammes wed. als
voorst. voor haar kinderen IN Factis.
283.
Wibren Johaens te Nijkerk in Ferwerderadeel, voor hem en als voogd van Saeck Gele dr. zijn
huisvrouw. Contra
Syuck van Unia ( = Wijngie) te Marrum. HET HOFF cond. de
gedaagde zich van de landen in kwestie af te holden en de impt. het gebruik te laten volgen, en hem
te refunderen alle kosten schaden en intressen door hem geleden en nog te deren.
Ulcke Piers burger en Lakenkoper binnen Leeuwarden impt.
Contra
Marten van
Naarden voor hem en c.d.r voor Jfr. Auck Donia zijn huisvrouw, ged. in conv. en eiser in
reconventie. HET HOFF gehoord. de eed bij de impt. ter versterkinge van zijn aangeven gedaan,
cond. de ged. om de impt. te betalen 86 c.gld; met schaden etc..... en in reconventie wordt de impt.
niet ontvangbaar verklaard. En deze mede in de kosten van biede instantien.
284.
Eijlard Meijnerds burger in Leeuwarden als voogd van Sickien Brandenburg, zijn huisvrouw als
erfg. van Gerloff Brandenburg, en Emmetien Lam, en Reijner Eijlards en Aagt Rommerts e.l. hen
voegende.
Contra
Hypolitus Roeloffs Crack, mede raad in de admiraliteit te Dokkum, en
Jan van Cuijck gedoemde. HET HOFF gehoord. de eed van Reijner Eijlards, een der triumphanten
gedaan, taxerende de vergaven en verkochte turf ter somma van 189 c.gld; en 10 stuivers, ord. dat
de execute van de sententie van 23 Januarij 1610 betreffende de selve somma haar voortgang zal
hebben, onder deductie van het vergraven van dien gedaan, onverkort de gedoemde haar recht het
verrekenen van pacht .
Tijaard Feijckes te Harlingen als voormond over Jan Victoris, impt.
Contra
Gerloff
Henricks bakker te Franeker. HET HOFF cond. de gedaagde volgende zijn presentatie in het einde
van zijn deduktie post interlocutorum, gedaan en over te leveren hetgeen van de 207 c.gld 2 strs. ten
libelle geroerd is geleden en in reliquia bevonden met schaden etc....
Tetke en Atke van Hoijtema impt. Contra
Aelcke Terwischa voor haar en als erfg. van
Bernu Asses, haar dochter en geassocieerde van de Requiranten en in die qual. intevenierende voor
Ulck Solkema als niaarnemer, intervenierende voor Rompcke Edes. In Factis
Buwe Intzes als vader en leg adm. over Intze Buwes, scholier op het Capelle leen tot Minnertsga,
geassisteerd met Offke Haitsma patroon en collateur impt. Contra
Oene Joukes Oenema te
Minnertsga, voor hem en vanwege Claaske Douwe dr. zijn e.h.; en c.d.r.
HET HOFF cond. de ged. onder de verklaringe van de impt. in de art 16, 17, 18, 19 en 28 van de

repliek gedaan, om ten profijte van de impt. te laten volgen en ontruimen de landen ten libelle
gementioneerd, met vruchten en emolumenten, ...... ende om redenen compenseert de kosten, ende
in reconventie recht doende, verklaart de impt. niet ontvangbaar; tegen Buwe Intses, ende neffens
de mede gedaagde Ofke Haitsma vindt het HOFF de zaak niet in state on deze eintlijk te
termineren, daar partijen in facten contrarie (zijn); ordoneert hen daarom de eed van calumnia te
doen en daaronde de artikelen te beantwoorden admitterende partien hen vermeten te .... voor de
commissaris binnen een maand naastkomende.
296.
Uble Erijts applt.
Contra
Sibrand Wijtties. ..... niet bezwaard bij het vonnis van de
Nederrechter; mits betalende 44 g.gld; door Erijt Erijts op de huizinge verschoten; en de helft van
63 g.gld; de applt van Tsieets Erijts competerende, volgens brieven; en de applt. in de kosten van
het proces.
Jfr. Doed van Donia wed. wln. Oene van Wijtsma, voor zich, Pibe van Alberda, als voogd van
Sijouck van Wijtsma,te Birdaard, Beeuw (Bouwe?) Roorda als voogd van Jfr. Dorothea van
Wijtsma, wonende bij Cammingaburg, Gerrijt van Wijtsma en Sixtus Dom(n)a (Donia?) als v.v.
Juffr. Sijdske van Wijtsma, als erfg. van wln. Oene van Wijtsma.
Contra
Tjaard v. Aylva Grtm van Dantumadeel en Jr Sijds van Tijaarda als last en proc. hebbende van
hetzelve deel. Ged. HET HOFF cond. de ged. vanwege de ingezetenen ten tijde van de overgelegde
procuratien en betalingen in de vs. Grietenie gewoond te hebben voor hun quota en contingent
denimt# te betalen de somma van 500 c.gld; met schaden etc...... ; verklarende de impt. tot hun eis
verder niet ontfangbaar; onverkort hun recht tegen de gijselaers en hun erfgenamen, alsmede de
ingezetenen in de verdingen ende contributien niet geconsenteerd hebben hebbende hun recht in
executione zo zij vernemen zullen, en de impt. hun defensien ter contrarie, en om redenen
compenseert de kosten.
297.
Martinus Boelema als volmacht hebbende van Aeriaensche van Loo en de erfgenamen van Harmen
Claes. Contra
Jfr. Johanna van Horion wed. van Fludde ; Suzanna Meckmans wed. van
Horion. HET HOFF gezien de citatien verklaart de ged. contumax admitterende de impt. zijn
vermeten te staven voor de commissaris van den Hove. Voor de eerste rechtdag nakomende.
Lolle Jencke zn req.
Contra
Bocke Seerps gereq. HET HOFF restituerende de req.
tegen verloop van tijd en gunt hem de tijd van drie weken om zijn productie te mogen doen. En het
proces in staat van wijzen te brengen; voor de eerste rechtdag na de grote vakantie. Cond. niettemin
de req. qn de kosten.
Andries Jacobs req. Contra
Bocke Seerps. gereq.
verzoek en cond. hem in de kosten.
Reijner Jans tot Harlingen applt.
Contra
erfg. van wln. Watze Sijbes. In FACTIS.

HET HOFF ontzegt de req. zijn

Jarich Gerrits zn .Knijff voor hem en de andere

Deselve
Contra
deselve. In Factis.
298. ( in boek ongenummerd)
Geert Joachims, bijzitter van het gerecht van Stellingwerf westeinde, als gauthoriseerde voormond
over de knn. van wln. Upke Cornelis zn, Item, Jacob Sibrens en Claes Henricx in Nijeholtwolde
voor hun interessen, contra
Gese Lubberts voor haar en onder Ren S.C. Vell. caverende de
rato voor Jan Claas zn cum uxore, Henrick Egberts, Mathijs Frankena en Pietrick Hanses voor haar
en Anna Hanses haar zuster gereq, in conventie en in reconventie. In Factis voor Hannia.
Jarich van Ockingha Req. Contra
Rienck Clases gereq. Voor Saekema, omme hen te
verenigen indien niet hem informeren op de faicten, in de proceduren bevonden, deselve ter
diffinitieve excluis, instrueren, voor de eerste rechtdag na de grote vacantie ord. de partijen de
procedure in cas van appel binnen de vs. tijd in staat van wijzen te brengen.

Mr. Regerus Bras, en Cornelis van Aengium als het recht hebende van wln. hun ouders. Contra
De Heren Gedeputeerden. ged. Voor de Commissaris, die henluijden zal verenigen indien niet
rapporteren....
289* [299.]
* betekent dat de zaak vernummerd is. Het volgende nummer zou 299 moeten zijn, dus komen de
pagina's met een sterretje twee keer voor: een met en een zonder sterretje.
289*
Claes Pieters te Franeker.
Contra
Gerck Sappes te Bierum# onder de klokslag v.
Dokkum.
HET HOFF verklaart de 17 pondemaate lands ten processe geroerd de impt. voor
zijn achterwezen gehypothekeerd, ende Ritse# Gerkes genoegzaam gediscussieerd te zijn; cond.
dienvolgns de ged. aan de impt. onder de gepresenteerde punten voor alle arresten en evictien te
betalen de somma van 800 g.gld met schaden etc.... ofte anderzind de impt. de landen te laten
volgen, omme dr. Otto Athonides, advocaat v.d. Hove daaraan het vs. actie, dezen Hove als cessie
en transport wesende te behoren, compensatie hebbende van Jacob Benedictus expensis.
Jacob Benedictus burger binnen Leeuwarden impt Contra
Jan Alberts op het Collumer
Nieuwland. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 29 g.gld 14 strs, met schaden en
intessen etc... en in de kosten tot s 'HOFFs taxatie.
Oeds Epes zn. Campen te Franeker als last hebbende van Epe Sickes Campen, zijn vader, en als
vader en wett. voorst. van Aucke Epe dr; als resp erfg. van Anna Claes dr. en c.d.r.
Contra
Andries van Hiddema als e.h. van Jfr. Aelke van Galema. Zijn huisvrouwe. HET HOFF cond. de
gereq. te gehengen en gedogen dat de verkopinge van de landen haar voortgang zal hebben; en zijn
verspiering daartegens gedaan, costeloos en schadeloos af te doen. En om redenen compenseert de
kosten van de processe; depost 17 juli bij reassumatie, verklaart het HOFF na afftochte van Olpherd
Camp de impt. eigenaar te wezen, van 18 pm. in de zate te Salwerd, en cond. de ged. in de kosten
en zijn opposite en verspiering kosteloos en schadeloos af te doen.
289*
Ulbe Poppes, Wijbe Poppes en Jesck de wed. van Anne Poppes,voor haar en de kinderen; te
Makkum en Sepck Poppe dr, te Workum, allen als erfg. van Poppe Gerloffs. hun vader ged.
.......... niet ontfangbaar........
Gabbe Pieters, secr. van Wonseradeel; voor hem en als m.e.v. van Ida Homme dr; zijn e.h.;
Contra
Pieter Hanskes te Bolsward, voor zich en als voogd van Ded Jelte dr. zijn e.h. gereq.
Het HOFF
ontzegt de req. zijn verzoek.....
291*
Adriaam Willems burger binnen Emden, als man en voogd van Griete Landegge zijn e.h.; mediate
erfg. van Pieter Hendriks Hesop; van vaders zijde, en het recht verkregen hebbende voor de andere
erfg. van de vs. Hesop.
Contra
Watze Douwes, voor hem en voor Agniete
Hendriks dr. zijn e.h. Het HOFF cond. de ged aan de impt. te betalen 600 g.gld; van 28 str. het
stuk; met schaden etc; en verklarende de huizinge in de proc. vermeld daartoe gehypothekeerd, en
executabel, en cond. de ged. mede in de kosten.
Ocke Sijouckes Phanius, als vader en leg.adm. van zijn kinderen bij Maijcke Alberts, zijn overleden
e.h.
contra
Epe Augustini Algara, voor hem en onder verband zijner goederen
intervenierende voor Jan Lamberts. HET HOFF cond. de gedaagde om de impt. te laten volgen de
helft van de goederen die ten versterven van der kinderen moeder Maijkce Willems geweest zijn
voor zover deselve onder de boelgoeden ten processe geroerd mede verkoft zijn, ofte de prijs
vandien volgende de boelgoeds cedul; daaraf zijnde; en dat met kosten etc..... Compensatis Exp.
292*
Tzieets Thomas dr. wonende binnen Leeuwarden, voor haar en haar kinderen
Contra
Ariaen Schaft Burger binnen Harlingen; ...... niet ontvangbaar.........

Rintze Sipckes als curator ad hinc actum over Anna en Tziets Hedzarts drs; geassisteerd met Upcke
Wijgers, als voogd van Tziets vs. Contra
Bocke Pieters als mede voormond over de vs.
weeskinderen. HET HOFF cond. de ged. de impt. te leveren behoorlijk inventaris staat en
aanwijzinge van Hedzart Melles der kinderen vaders goederen; Insgelijks van Auck Anne dr. der
knn. moeder; alsmede van Melle Hedzarts der kinderen grootvader; en Marij Martens der kinderen
moeders moeder; en de impt. doen bewijs en reliquia, of anderszins haar te boeten, de schulden en
intressen vandien, onverkort gedaagdes recht, tegens zijn mede voormond. En deselve zijn defensie
ter contrarie. En cond. hem mede in de helft van de kosten.
Marij Jans dr; impt
Contra
Claes Laurens in de Zuiderdrachten als voogd van
Tseets Ale dr. zijn e.h.; In factis ante primum post Magnas Ferias.
293*
Jan Henrixc lakenkoper opde Jouwer, als last hebbende van Gerck Annes te Schurega. Impt.
Contra
Pieter Reijmers te Wommels als pricipale debiteur en Eese Reijmers in
Uitwellingerga c.d.r voor Trijn Reijmers zijn zuster en als borg onder Ren S.C. Vell. gedaagde.
HET HOFF zonder te letten op de geproponeerde exceptie... afgebroken..
Johan Hans zoon van Santen als man en voogd van Johanna Snoek en mede last hebbende van
Cornelis Hans zn ...#; Geertien Snoeks zijn e.h. mitsgaders Jan Rijff wonende binnen Kleef, als
man en voogd van Aeltien Hermans, en haar andere zusters en broeders alsnog minderjarig, en c.d.r
Contra
Margaretha Sanders huisvrouw van Jan Mom, op Surhuisterveen,
resumerende de proceduren tegen Aeltien Flocx haar moeder geinstitueerd. Gereq. ..... voor
Ulenburg,.... die hen zal verenigen indien niet hem informeren op zeker poincten van offitie. [PAG
294*] 1. Hoe na de originele req's bestaan Willem van Gesselaar in den libellle genoemd. 2. En of
Gesselaar ten tijde van zijn versterven geen (?) nadere bloedverwanten heeft gehad, dan deze
originaal req. 3. Oft Willem van Gesselaar geen mede eigendom heeft gehad aan de huizinge bij
hem en Alijd Flox zijn zijn wijlen huisvrouw in leven tesamen op het Surhuisterveen bewoond
(hebben). 4. Oft Zij echteluiden koopmanschap, bakken en brouwen en vordere handelingen niet op
hun eigen name hebben gedreven. 5. Ende met hun eigen middelen? 6. Oft zij echteluiden ook geen
parchelen veen en eigen landen en gronden hebben gekocht. 7. Oft andere goederen. 8. Oft zij
echtelieden ook niet hebben gehad en bezeten hebben, roerlijke goederen zo van huisraden en
verscheidene waren van koopmanschap.
De 11e juli 1615.
Marten Dirks zn. vanwege Rints Johannes dr; zijn e.h; Johannes Wijbes voor zich en Pieter Pieters
als man en voogd van Doeckien Wijbe dr. req.
Contra
Ludu Jans, nagelaten wed.
van Simon Johannis als moeder en wett. voorstanderse van haar kinderen bij de vs. Simon.
......... te namptificeren 395 c.gld (Lb) en peremptoir in factis in forma voor Hillema.
295*
Aarnd Frans zn Wabbels, burger binnen Leeuwarden voor hem en zijn e.h. triumphant Contra
Agge Lolckes Mollenaar, gedoemde en opposant. In Factis voor Eijsinga 1e voor de grote vakantie
Doed Claes dr. wed. van Eelcke Tyepckes , req.
Contra
Jan Leuwes gereq. HET
HOFF cond. de gereq. om te gehengen en te gedogen dat de depositien van getuigen ten playdoye
gemeld bij het proces werden gevoegd; om daarop en sampt des req. reprochen daartegens in het
videren van het zelve proces bij den Hove gelet mogen worden. Reservatis expensis.
Reijn Sijeurds te Ferwolde, bij Workum; Contra
Aeltien Saeckles te Baard, Doede
Saeckles te Spannum, en Sibrand Saeckles te Itens, en c.d.r voor Trijntien Saekles te Weidum, als
erfg. van Rijeurd Saekles. hun broeder. In Factis voor Hannia.
Brecht Claes dr. wed. Tyaerd Gales op het Heerenveen, Contra
Piecke Jelckes nu wonend
te Harlingen en Wijbrech zijn huisvrouw. ...... contumax..... en in factis.
296*
De magistraat der stede Franeker
Contra
De volmachten van Franekeradeel.

HET HOFF restituerende de req. tegens verloop van tijd vergunt hem alsnog de tijd van een maand
om de produktie te mogen doen; peremptoir en voor alle dilay; ordonnerende partijen de zaak in
staat van wijzen te brengen,voor de eerste rechtdag na de grote vakantie. En de kosten retardate
processis tot 's HOFFfs taxatie.
Eemke ( Eeuwe?) Tyalles biersteker op de Joure, voor hem en gecaverd hebbende voor Ids Asse dr.
zij huisvrouw, applt
Contra
Epe Piers te Balk gecaveerd voor Siju #Teigers dr. zijn
e.h. geappelleerde. INFACTIS.
Gerrijt Jans te Hitzum, voor hem zelven en als last hebbende vn Aacht Jans dr. bij consent van haar
man Thijs Pieters, te Tzum, Pieter Jans te Menaldum, Willem Jans te Minnertsga; en Jan Jans te
Ried; allen mediate erfg. van Simon Saskers, en Beijts Jans dr. hun oldevader en olde moeder.
Contra
Mintze Jetzes als man en voogd voor Jesck Hette dr. voor haar en haar knn. bij wln.
Claes Simons. In Factis voor de 1e na de grote vakantie.
287. ** ( had 297* moeten zijn )
Antie Thomas, wed. Haije Thomas te Wirdum.
Contra
Sipcke Thomas te Hidaard.
HET HOFF verklaart de baar van 26 okt 1614 executabel, en cond. de ged. om de impt. te betalen
125 g.gld; met de schaden etc..... des dat de impt. gehouden wordt aan de ged. borg te stellen voor
de helft van Centke Thomas. En compenseert de kosten.
Aucke Tammes te Wolterswolde applt
Contra
....niet bezwaard door het vonnis van de Nederrechter.

de wed. en erfg. van Botte Luitiens

Edzard toe Grovestins te Englum Dirck Claes, Jurien Henrix en Mathia Everardi als voormonden
over de jonge Lieuwe van Mellema, Dirck Reijners Feije Atses, Claes Jans dienaar des goddelijken
Woords te Berlicum, Claes Heres Wijbe Johannnes en Freerck Vrijmoet luitenant van Hettinga,
applt. Contra
Georg vrijheer toe Schwarzenbergh, Watze van Ockinga, en Tading van
Adelen als volmachten van de grietenie Menaldumadeel, en Johan van Grovestins mede
gedeputeerde staat van Utrecht. HET HOFF verklaart de appellanten niet bezwaard bij de uitsprak
van de Commissaris en cond. hen in de kosten tot s HOFFs taxatie.
298.*
Dirck Alles, burger binnen Leeuwarden Contra
dr. Dominicus Strigelius adv. v.d. Hove
HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen 12 c.gld; 5strs; en tien car.gld. 14 strs; en nog 4
gld in een 3e partije; en in de kosten van de proceduren.
Cornelis Alberts wonende bij Franeker, als cessie en transport hebbende van Minne Sipkes, impt. in
conv. en ged. in reconv.
Contra
Gerrijt Jobs te Harlingen. HET HOFF doende recht
ten principale verklaart de impt. zijn eis tegens de ged. niet ontfangbaar. Ende in reconventie recht
doende cond. de ged. aan de impt. te leveren 30.000 steen, of deselve te betalen naar de rechte
waarde, met schaden etc... en in de kosten.
Goijck Wijbrands e.h. van Sicke Heringhe. Applt
Contra
Dirck Willems wonende
te Harlingen, als man en voogd van Botke Aesge dr; zijn huisvrouw en zij als erfg. van haar zuster
Fetke, en Albert Roelands het echet hebbende gehad Atke Aesge, en door donatie het recht
verkregen hebbende.
299. P.M.
(Hier eindigen de pagina's met ster, en wordt de normale nummering hervat.)
Frans Jans, burger binnen Leeuwarden, Contra
In Factis.

Ulbe Rijurds zn Bantert te Belkum.

Henrick Walings als voogd van Griet Peters, zijn e.h. en Derck Pieters voor hem als erfg. van Pieter
Dirks en Jannichien Pieters hun ouders.
Contra
Anschk Wijmers dr; en Hobbe
Pieters voor zovele ze erfg. zijn van Wijbe Intses hun vader. ged. In Factis.

Bientse Janckes Req.
Contra
echteluiden. In Factis voor Runia.

De erfg. van Rijeurd Wijbes en Sepck (Hepck?) Aarnds

Simon Reitses als geauthoriseerde curator over Rettie Simons wonende in den dorpe Scharl (?);
Contra
Marten Renckes te Delfsterhuizen en Wolter Hijlkes te Oosterzee, als voorm. over de
knn. van Wijtze Douwes, bij Anna Sijeurds. gereq. En exc. HET HOFF rejecteert de exceptie en
cond. de ged. peremptoir op des req. eisen te antwoorden,
300.
Henrick Jans, burger te Dokkum als voormond over de knn. van Sybe Reijners in leven te
Metslawier wonende, en Sijb Thomas dr. erfg. van wln. Ritske Reijnerts Rijcoltsma, en c.d.r onder
verband van goederen Impt;
Contra
Aarend Boijmer secr van Oostdongeradeel.
HET HOFF onder de verklaring van de impt. rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te
antwoorden onverkort hun middelen ten principale.
Arieantie Jacobs dr. Impt;

Contra

Pieter Cornelis zn metselaar. Te namtificeren 25 c.gld.

Id Tyepke dr. met consent van Sipke Eelckes haar man impt. in conv. en ged. in reconventie
Contra
Jacob Tyepckes tot Midlum, Gerbrand Tijepckes te Harlingen, voor hen zelve en
Hein Jans als m.e.v. van Sijbe Tyepcke dr; te Engelum; en zij tesamen voor Trijn Gerbrands dr. en
Jan Jan Jelles n/ux; hun moeder en zwager, ged. in conv. en impt. in reconventie IN FACTIS, ante
primum post Magnas Ferias, peremptoir voor Hillema.
301.
Gerrijt Foijt als erfg. van Jacob Foijt zijn vader, c.s. als erfg. van wln. Semmeke, Floris Foyts wed.
contra
Eijlard Meijnerds burger in L'warden voor hem en voor Sickien Brandenburg zijn
e.h.; onder ben v. inv erfg. van wln. Gerloff Brandenburg. In conv. en reconventie. IN FACTIS.
Ritske Ritskes en Gerben Ottes impt
Contra
Eelck, Waling Luitiens wed. voor haar
en haar knn. bij de vs. Waling. Ged. .... te compareren voor dr. Syurd Hania Rd. Ord. die henluiden
zal verstaan en verenigen, indien niet hem informeren op zekere poincten van Offitie. (daar waar *
staat, na de volgende zaak) i. Ofte deese gedaagde Eelck over de liqiudatie van de 7e febr 1607 is
ge...... indien ja, (ii) Waeromme zij niet is verschenen, indien nee: (iii) Waaromme zulks niet is
geschied. iv. Te recouvreren de rekeningen aangaande Walings persoon en ten besten waarom uit de
meerdere ontvang en het verlies heerkomt. (v.) Wat resten doen uitstonden? En ofte die niet geïnd
zijn en waarom. (vi) Of de verkochte molen in kwestie van Eelck afkomt. Dan, ofte die Waling en
Eelck tesamen toegekomen heeft.
Watte Harkema
Contra
Uble Wierds te Buitenpost HET HOFF cond. de gereq. om
met de req. te maken rekening en liqiudatie van partijen pretensien; Verklarende partijen vooralsnog
niet ontvangbaar. En om redenen compenseert de kosten.
302.
Wijnt(i)en Claes zn wonende onder de klokslag van Rinsumageest; voor hem en Eelck Gebe (?) dr.
zijn e.h.
Contra
Minne Jans te Burum en Jan Gerrijts zn in qlt. ged. Te namptificeren
91 c.gld en ten principale in factis.
Jucke Douwes te Arum, rendant en req.
Contra
Sijbe Thomas als vader en wett. voorst.
van Broer Sijbes zijn kind bij Lijsbet Broers, en mede vanwege Ritske Broers en c.d.r IN Factis
ante primum post magnas ferias.
Jfr. Jelts Bonga met advies van Taecke Heemstra haar man, req. Contra
Leonard Huighes
gereq.
HET HOFF restituerende de req. tegens verloop van tijd gunt haar alsnog de tijd haar
produktie te mogen doen vor de eerste rechtdag na de grote vakantie, cond. niettemin de req. In de
kosten.
303.

Mr. Annius Austrophorus not. publ. en proureur fiscaal der stede Harlingen, impt
Contra
Baucke Pieters, wonende te Surhuizum,ged. en gecontumaceerde HET HOFF gezien de citatien,
houdende de obligatie brieven van de 6e februari 1605 voor bekend cond. de ged. aan de impt. te
betalen 70 g.gld met de schaden en intressen door het ontberen vandien.... etc... en in de kosten tot 's
HOFF 's taxatie.
Haie Laes zn. burger en gerechts bode der stede Harlingen voor hem en geoccupeerd hebbende voor
Jan Dirks metselaar. Impt. Contra
Sijeurd Jarichs tot Hindelopen. ged. en
gecontumaceerde.
HET HOFF gezien de citatien , houdende de obligatie brieven van de 5e april
en 28 mei 1612 voor bekend, cond. de ged. te betalen aan de imt 23 g.gld in een partij en 40 g.gld in
een andere partij. Met schaden etc..... en in de kosten en boeten.
Claes Claas impt.
Contra
Pieter Simons te Franeker ged. en gec. HET HOFF gezien de
citatien houdende de obligatiebrief van 20 febr 1614 voor bekend cond. de ged. aan de impt. te
betalen 69 c.gld 5 strs met schaden etc. en in de kosten en boeten.
304.
Aarend Bauckes, wonend op Weerdeburen onder Westergeest, voor hem en voor Jantien Harmens
zijn huisvrouw;
Contra
Jan Bockes te Hantum; ged. HET HOFF, gezien de citatien ...
houdende de obligatiebrieven van 19 april 1609 voor bekend cond. de ged. te betalen 69 g.gld aan
de impt. met schaden en intressen etc....
Claes Simons zn .Sijomma burger binnen Harlingen als cessie en transport hebbende van Isbrant
Annius impt
Contra
dr. Pieter van Loo adv. v.d. Hove ged.
HET HOFF gezien
de citatien, houdende de obligatiebrieven van 4 nov 1614 voor bekend cond. de ged. de impt te
betalen 75 c.gld met schaden etc.... en in de kosten.
Jurrien Redeker, lakenkoper te Amsterdam;
Contra
Gerbrant Wolters van Hoes ged.
HET HOFF gezien de cittien cond. de ged. de impt. te betalen 400c.gld. 13 strs. 12 penn. ingevolge
een obligatiebrief d.d. 6 decembris (...) met schaden etc sedert de eerste contumacie.
305.
Lambert van Daelen en Agnieta Wilhelmi, e.l.
Contra
Jan van Leeuwen wonend op het
Heerenveen, voor hem en zijn huisvrouwe; ged.
HET HOFF gezien de citatien , houdende de
obligatiebrief d.d.10 juli 1613 voor bekend cond. de ged. de impt. te betalen 181 c.gld met schaden
en intressen
Pieter Jacobs zn van Rijn, Contra
Melis Feddes. En Neel Folkerts, dr. e.l ged.
HET HOFF gezien de citatien, houdende obligatiebrief van 12 febr 1615 voor bekend cond. de ged.
de impt. te betalen105 c.gld 18 str. met schaden en intressen. Des dat de ene betalende de ander
gevrijt zal houden
Ebe Boner als voogd van Claeske Douwe Nijenhuis dr; zijn huisvrouw en en Mathijs Emets (?)
curator over Simon Nijenhuis goederen, en mr Douwe Lollius notaris binnen Leeuwarden tesamen
als cessie hebbende van Frans Pieters aan St Anna Parochie.
Contra
Pieter Ryeurts zn Bantert voor hem en als het exploit geaccepteerd hebbende voor Hijlck Kingma
zijn huisvrouw, ged. HET HOF gezien de citatien en houdende de reversaelbrief van 29 april 1612
voor bekend cond. de ged. ter zake van de termijnen op de 1e meidagen 1613 en 1614 verschenen
aan de impt. te betalen de somma van 600 c.gld; met schaden etc... ( en in de kosten en boeten)
DE EERSTE RECHTDAG NA DE GROTE VACANTIE is geweest de 5 september 1615.
Julius van Eissinge overste luitenant van het Friese krijgsregiment, appt. Contra
Johannes
Claes zoon brouwer binnen Leeuwarden; applt.
Het HOFF doet te niete het vonnis van de
Nederrechter; en bij nieuwe sententie recht doende cond. de appellant orig. gedaagde aan de applt.
orig. impt. te betalen 77 c.gld 5 strs; en 71 gelijke gld. in een ander partie met de schaden etc. en

om redenen compenseert de kosten.
Lijsbeth Rijeurds dr. impt Contra
Sijeurd Godsses in Terzool, als man en voogd van
Impck Emets (Everts?) en c.d.r en beiden in conventie en reconventie. Te namptificeren 100 g.gld
en voorts ten principale in beide instantien.
Jr. Wouter van Burum , impt
Contra
Ile Peters en Bauck Rengers te Kollum, e.l. en
Bauck Nanne dr. wed. van Popke Rengers, op het Hoog onder Burum. HET HOFF rejekteert de
exceptie cond. de ged. peremptoir te antwoorden, reserveert de kosten.
Anna Jans Impt
Contra
Gert Henricks gedaagde HET HOFF onder de gepresenteerde
cautie rejekteert de exceptie en cond. de ged. om peremptoir op de eis te antwoorden.
17 sept 1615.
Watte Harckema Req.
Contra
Here Jacobs gereq. HET HOFF houdende aan des
gereq. zijde voor geconcludeerd, - in factis in forma; voor voorgaande commissaris.
Dr. Martinus Boelema en Albert Monnikhuis, impt.
Contra
Lijssien Dirks
wed. van Laurens Jans, voor har en haar knn. bij de vs. Laurens. Bij provisie namptissement ter
somma van 30 Lb. En ten principale in factis.
308.
Idzart Solkema impt
Contra
Sipcke Nolkes in factis ante primum post omnum
Sanctorium, peremptoir.
Adriaente Jacbs impt.
Contra
namptificeren van 50 Lb. En infactis in forma.

Pieter Cornelis metselaar. Bij provisie te

Ansck Clase dr. in Leeuwarden; triumphant en req.
Contra
Claes Jeppes burger
aldaar, gedoemde en opposant. HET HOFF taxerende des triumphants dotum en des kinds
onderholdinge in cost en klederen tesamen ter somma van 400 C.gld; en dat de executie daarvaan
gevallen op de 20 dec 1614, haar voortgang zal hebben; verklarende de gedoemde neffens de
geëiste kraamkosten met zijn presentatie te mogen volstaan, en de triumphant daarenboven tot haar
vordere eis niet ontvangbaar. En compenseert de kosten.
Here Jans en Reyn Upkes burgemeesters van Harlingen, als weesvoogden van die stad; impt
contra
Sijeurd Wigmans voor hem en vanwege zijn huisvrouw, te Cornwerd in die qual.
intervenierende voor Fecke Wigmans, ged. Bij provisie 300 g.gld te namptificeren.
309.
Jelger Feitsma, Raad en Rentmr. Gen. en kerkvoogd van Sweijns, in die qual. occuperende voor
Aeff, Willem Egberts wed.; en de wed. van Jacob Broers, althans het recht hebbende van Jan
Rommerts, beide landzaten van der kerke landen; geasisteerd met Jr. Bocke van Feitsma, grietman
van Kollumerland, occuperende en hem sterkmakende voor Hidde Rinckes zijn landzate, te Zweins;
en als conj. pers. voor de geinteresseerden van Heerma, en ook als last en proc. hebbende van Laes
van Jongema, en Jfr. Habel van Heerma; e.l. te Wommels, hun sterkmakende voor Trijn Gerrijts
hun landzate; mede te Zweins, in die qual geïnteresseerden en gevoegden.
Contra
Saeckle Intes zn Kingma, ged. en geëx. HET HOFF rejekteert de ecxeptie en cond.
de ged. peremptoir op de eis van de impt. te antwoorden. Reservatis expensis.
310.
Hero Jans en Reijn Upkes burgemr. In Harlingen, als weesvoogden
Contra
Sijeurd Wigmans te Cornwerd voor hem zelve en gecaveerd hebbende voor Tet Wopkes zijn
huisvrouw, Fecke Wigmans mede gedeputeerde der 5 Delen buitendijks, te Engwier, als borg onder
renunciati beneficij voor Syeurd zijn broeder, ged. Te namptificeren 150 g.gld en in factis in
forma.
Mr. Claes Can req.

Contra

Eijlerd Meijnerds, HET HOFF rstituerende de req. tegens

verloop van tijd, en alle schadelijke akten cond. de ged. de req. de proceduren zo ten principale als
in exceptie voor deze Hove hangende volgende stilo en ordonnantie van de selve Hove te
volschrijven (?); cond. de ged. niettemin in de kosten, retardatie expensis.
Fetie Simons nom filij; Req.
Contra
Jan Pieters, nom filij. HET HOFF verklarende
de req. met zijn presentatie te mogen volstaan, ontzegt de req. daar en boven zijn verzoek en cond.
de req. in de kosten van het incident tot 's HOFFs taxatie.
311.
Mr. Martinus ten Hoor; adv. v.d. Hove req.
Contra
Jantien Jans wed. van Pieter
Minthies, voor haar zelven; Abraham Minthies en Claes Cornelis als voorm. over de kinderen van
de vs. Pieter Minthies, bij de vs. Jantien, ged. en opposanten. HET HOFF liquiderende naa
behoorlijke afftochte der hooftsomme met de vs. sententie begrepen met de interessen vandien tot
de 3e april 1615 toe ; ord. dat de executie van de selve sententie ter vs. somma haar voortgang zal
hebben en cond. de gedoemde haar oppositie daartegens kosteloos af te doen en cond. haar tevens in
de kosten van het proces tot 's HOFFs Taxatie.
Meijne Hans en Jean Gielts dr. e.l impt.
Contra
Auck Eisse dr. zijn e.h. IN Factis binnen 2 maanden.

Wisse Sannes zn .voor hem en c.d.r voor

Melle Sibrands als voormond over Trijnke Sijoucke dr. impt
Contra
Reijner Minnolts
te Anjum. Te namptificeren bij prov. 100 c. gld. En ten principale in factis in forma.
312.
Jelle Tyebbes triumphant
Contra
Ige Broers gedoemde. HET HOFF cond. de gedoemde
op de overgelegde declaratie te diminueren mitsgaders in de kosten van het proces.
Trijnke Henricx dr. in qlt. req.
Contra
Willem Hoijtes secr. van Dantumadeel.
HET HOFF releverende de req. tegens verloop van tijd en alle schadelijke acten, gunt haar alsnog
de tijd van 5 weken om haar produktie te mogen doen; condemneert haar niettemin in de kosten.
retardati processis,
Aarnd van Boijmer secr. van Oost dongeradeel,
Contra
Willem Radijs deurwaarder van
den Hove. HET HOFF cond. de ged. om aan de impt. te betalen 39 dalers, met schaden en intressen
etc..... en in de kosten van 's HOFFs taxatie.
Geese Lubberts, req.
Contra
Jan Claes te Sonnega.
HET HOFF cond. de ged.
aan de req. te betalen 68 Phs gld; van de deduktie van 16 car. gld daarin betaald, met schaden en
intressen, ... mitsgaders in de kosten.....
313.
Willem Jans en Sijouck Joachims dr. te Minnertsga e.l; c.d.r voor de erfg. van Aarend Sijeurds,
door communie van adpel.(!)
Contra
Gerlacum Verrutium geapp. in comm.
Van adpel.
HET HOFF verklaart partien wederzijds bij het vonnisse van de Nederrechter
niet bezwaard en om redenen compenseert de kosten.
Dr. Gellius Hillema Rd Ord. vanwege Jffr. Auck Haarsma zijn e.h. als enige erfg. van Oeds Aarnds
Haarsma haar vader, resumerende de proceduren, bij deselve geinstitueerd.
Contra
Cornelis Syeurds in Garijp voor hem en door scheidinge en delinge. HET HOFF cond. de ged. met
de impt. te procederen tot scheiding van het meenschar in kwestie; en hem daarvan te laten volgen
zestien grazen, des, dat daarin zal zijn afgekort de streep land bij de impt. alrede als afgezonderd
gepossideerd wordt; verklarende de impt. tot zijn eis niet ontvangbaar. Comp. Exp.
314. 28 sept 1615.
Thomas Reimers impt
Contra
Rompck Jans ged. En excipient. HET HOFF
rejecteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden op des impt's eis. Res. Exp.
Wicke (Wlcke?) Gribberts te Marrum, als bij den Hove geauthoriseerd als curator over Eelke het

kind van Jarich Philips bij wln. Sijds Sijeurds dr; om deling met de goederen met Jarich vs. te
maken Req.
Contra
Dirck Doedes c.s; als volmacht van de meeste crediteurs van
Jarich Philips, Jurrien Ennes en Jan Scheltes als vormombers over Siju Ottes wezen en Nicolaas
Johannes, predikant te Berlicum. Gereq. In Factis voor Harinxma.
Dr. Rombert Ulenburg Rd. ord. in de Hove van Friesland, voor hem en als voogd van zijn huisvrouw,
Contra
Thae Obbe zn in de Hommerts. In Factis binnen 6 weken peremptoir.
215.
Marten Hilles te Balk; voor hem en vanwege de erfg. van zijn overleden huisvrouw, en c.d.r; applt.
Contra
Dirk Dirks mede Raad ter admiraliteit van Dokkum; burgemeester tot Sloten en als
last hebbende van Margaretha van der Hoog, brouwerse binnen Delft, e.h. van Michiel
Crenckebeek, bij advies van deselve. HET HOF verklaart de req. niet bezwaard bij het vonnis van
de Nederrechter. En in de kosten tot 's HOFFs taxatie.
Jetse Meijnerts req. en excipieerde;
contra
Sijtse Jetses Gereq. HET HOFF
rejekterende de exceptie cond. ge gereq. peremptoir op des req. eisen te antwoorden reserverende de
kosten tot het uiteinde van de principale zaak. 316.
216.
Dirck Jans Seepsieder en burger binnen Leeuwarden
Contra
Harmen Wolters,
koopman te Amsterdam. HET HOFF verklaart de applt. bij het vonnis van de Nederrechter niet
bezwaard. En cond. hem in de kosten van het proces.
Jfr. Impck van Dekema geass. met Haie van Scheltema haar man. triumphant.
Contra
Ulbe van Aylva als vader en leg. adm van zijn 2. knn, bij Jfr. Rentien van Osinga, en mr Eijdzo van
Lijklema als m.e.v. van Jfr. Jel Osinga, en in die qual erfg. van Sibrand van Osinga, hun resp
broeder.
HET HOFF tauxeert de ingebrachte levendige have buiten de peerden en koeien noch ten versterven
van wln. Osinga bevonden ter somma van 455 g.gld; de helft der onkosten van de fruchten van
Latsma state, tot 340 Lb en 13 strs; en 8 penn. Van de schuld van Lisck Frericx; met de aankleef
vandien tot 47 g.gld; de doodschulden tot 130 Lb; de helft van de mande schulden tot 314 g.gld, 8
str 3 penn.[(PAG 317.] Die buiten de posten van de dood en mande schulden hierna uitgedrukt ;
ordonnerende dat de executie van de sententie van 22 mei 1610 haar voortgang zal vinden; alsmede
tot de buitengoederen gemeld in het inventaris van Schelte van Douma's goederen; tot de goederen
die de triumphant aangeeft, van haar zuster Edwart van Dekema, geroerd in het getuigenis van Jfr.
Hil van Tamminga; en Anna van Espelbach, alsmede het zilverwerk exempt het geen bij vorige
sententie de gedoemde als triumphant conventionis is toegewezen. En aangaande de posten van
doodschulden en mandegelden alsmede de jaarlijkse opkomsten van Jfr. Jel van Osinga ordonneert
partijen wederomme te compareren voor Rd Ord. v.d.Sande, die henluiden zal verenigen indien niet
op zekre poincten van Offitie; zijn informatie stellen in geschrifte, den Hove rapport doen, om
hetzelve geschied gedisponeerd te worden naar behoren. Doende voorts recht op de posten bij
nieuwe instantie geëist, gehoord. de eed van de req. tot versterking van haar aangeven, gedaan,
cond. de gereq, aan de req. te betalen 100 c.gld en 51 gelijke glds; met schaden en intressen
vandien. En belangende de driehondervijftig g.gld van Rintie Douwes en de intressen van 1200
g.gld anni 1601 en 1602 verschenen, ord. partijen wederom te compareren voor de voorgaande
commissaris, die hen dienaangaande mede zal verstaan en verenigen; indien niet hem informeren op
zekere poincten van offitie , zijn informatie op geschrifte te stellen, en en de Hove rapport doen
over hetselve geschied gedisponeerd te worden naar behoren. Verklarende de req. tot haar vorderen
eis niet ontvangbaar, en om redenen compenseert de kosten van de proceduren.
[318] POINCTEN van Offitie: 1. Hoe groot de jaarlijkse opkomste van Jfr. Ebel van Dekema is
geweest, en hoeveel daarvan staande de echte met de triumphant verschenen is? 2. Waartoe de
lakens in de specificatie met P overgeleverd tot verificatie van de 2e en 5e post der doodschulden
geimployeerd zijn? 3. Tot wat behoef de penningen geroerd in de 8e post der doodschulden
geimployeerd zijn, ende oft de vrienden gedurig tot in julio 1614 bij elkander gebleven zijn. 4. Ofte
de specificatie gemeld bij de 9e post der mande schulden van okt. 1603 of de 9e okt 1604

aanvangen. 5. Wanneer die waren geroerd in de specificatie met L geroerd bij de 10e post
ovegeleverd , geleverd en betaald zijn. 6. Wat waren geroerd in de specificatie met O en in de 13e
post geleverd zijn, bij het leven van Osinga. 7. Wanneer en offte staande echte de schuld van de
16e post opgelegd is. 8. Te recouvreren de specificatie van de schulden der 21 post en wanneer
daarvan betalinge is gedaan. 9. Of de schuld van de 29 post betaald is en wanneer? (10.) Te
recouvreren de brief van 350 g.gld; bij Osinga en Rintie Douwes gepasseert en oft deselve staande
echte ofte daarna en bij wien betaald zijn” (11). Oft de intressen van 1200 g.gld staande onder de
grietman Osinga verschenen annis 1601 en 1602 niet staande echt betaald zijn.
319.
Hotze Wibrands zn Doiem te Franeker en het recht hebbende van Anne Wibrands Doiem zijn
broeder.
Contra
Hans Douwe zn Stapert, burgemr der stede Franeker, dr. Timaeus
Faber Prof. Juris en Tyercke Ryeurds Bants en Claes Jans Burger aldaar, gereq. HET HOFF cond.
de ged. Hans Douwes Stapert in het onderhouden van de artikelen ter libelle geroerd, en om volgens
die artikelen te ontscheiden alsmede te presteren alle schade en intressen bij de req. door de req's
onwilligheid gehad en geleden. Verklarende de req. verder niet ontvangbaar; en om redenen
compenseert de kosten.
Agge Frieskes als last hebbende van zijn oom Agge Jarichs, en Meijne Wibrands beide te Harich en
ook volmacht van de dorpen Mirns en Bakhuizen, req.
Contra
Jr. Johan Clant grietman
van Dongewerstal (!) Ecke Heres volmacht en mede rechter van Lemsterland, Hobbe Baard
volmacht van Haskerland, en Fedde Romkes mede rechter van Schoterland en tevens volmacht,
gereq.
HET HOFF zonder te letten op de geproponeerde exceptie wijst partijen in Factis en
binnen 14 dagen peremptoir en voor alle dilay voor ulenburg voorgaande commissaris.
320.
Jan Willems de Qui, als geprefereerde crediteur op de goederen van Pieter Gerbens en Aaff Douwe
dr; en zij Aeff voor haar kinderen bij de vs. Pieter;
Contra Syuck Itsma te Oostermeer, ged.
HET HOFF cond. de ged. om in handen van dr. Sijeurd Hania, Rd. Ord. te brengen de
kooppenningen van de verkochte venen, voor zo vele die Pieter Gerbrands zijn toegekomen, met de
intresen vandien; om dezelve in de order van preferentie gedistribueerd te worden, onverkort de
gerechtigde zijn recht op dezelfde penningen, en nopende partien vordere kwestien ord. partijen te
compareren voor de heer commissaris, die hen zal verstaan en verenigen indien hij kan indien niet
hem informeren op zekere poincten van offitie.
Pier Dirks, secretaris der stede Hindelopen, als cessie en transport hebbende van Sibolt Reijners.
Impt.
Contra
Epe van Hettinga dijkgraaf van Wijmbritseradeel en in dezen speciaal
van Hans Hans en Sibolt Birdes, dijksgedeputeerden, Douwe Oeges bijzitter van Wijmbritseradeel,
en Jan Upkes Knossens volmacht van de ingezetenen IN Factis binnen 3 maanden peremptoir, en
voor alle dilay voor Jongema als commissaris.
321.
Doede Saeckles als mede erfg. van Rijeurd Saeckles zijn overleden broeder.
Contra
Aeltien Saeckles Trijntie Saeckles en Sibrant Saeckles. HET HOFF ord. partijen te compareren
voor Lelio Lijklema die henluijden zal vereningen etc....
Gerrijt Isbrands, brouwer der stad Sneek, als voormomber over de nagelaten weeskinderen van wln.
Jacob Dirks en Antie Isbrants, in tijden e.l.
Contra
Fijn Tjaards dr. wed. en erfg. van
Willem Jans brouwer, in leven gewoond hebbende op het Heerenveen. HET HOFF cond. de ged. de
impt. te betalen 200 c.gld met schaden etc. en in de kosten van het proces tot 's HOFFs taxatie.
Nanning Reins en Jan Claes als kerkvoogden en voorstanders der armen tot Ferwerd. Contra
Jr. Carel van Unia en Jfr. Aldegonda van Achelen e.l.
6 okt 1615.
De magistraat der stede Harlingen als mede geprefereerde crediteur van Jan Stoffels, brouwer en
Grietke Bontemans e.l.; met cessie van de vs. e.l. en ook van Willem Stevens, Adriaan Schaft; en
Frans Martens Kijl (?)
Contra
Jan Bonteman als vader en voorstander van zijn knn.

Bij Lijsbeth Boems# zijn e.h; ged. in conventie en impt. in reconventie.
HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen 408 c.gld; met schaden en intressen tegen 7 ten
hondert, bij de impt. door het ontberen van dien gehad en gelden ..... des dat de gedaagde daarinne
zal mogen deduceren hetgeen voor de interessen boven de 7 ten 100 is betaald, verklarende partien
voorts in beide instantien hiet ontfangbaar. En comp. de kosten van de proceduren.
Doede Ockema
Contra
Rienck Sytsma. HET HOFF cond. partijen te compareren voor
Orck van Doiem, Rd Ord. die hen zal verstaan en vereningen, indien hij kan indien niet hem
informeren op de faicten. ...binnen 6 weken peremptoir.
Feycke Agges impt
Contra
Tamme Ebes als man en voogd van Sijds Frieske dr;
en Jelle Frieskes voor hem zelven, en zij tesamen erfg. van Frieske Piers hun vader. Ged. en exc.
(HET HOFF) zonder te letten op de geproponeerde exceptie wijst partijen in faicten binnen 2
maanden voor Eisinga peremptoir.
Epe Augustinus Algara, impt
Contra
Andries Sijouckes Phanius als geauthoriseerde
curator ad litem over zijn kinderen. HET HOFF cond. de ged. om de impt. onder de [PAG 324.]
presentatie van de 15, 16, 18 18 en 19e artikel van zijn repliek gedaan te betalen de helft van 1334
g.gld; vermogens de obligatie brief in date 16 april 1611. en in de schaden etc...
Jantien Roeleffs te Sneek, voor haar en door scheiding en deling het recht hebbende van de
voormombers van haar kinderen bij wln. Claes Sibrants, geassisteerd met Watze Jettema haar
tegenwoordige man.
Contra
hopman Jan Franszn .... te compareren....
POINCTEN: 1. Oft de 50 roeden en anderhalve mad broekland ( braekland?) ten tijde van de
uitwijzinge bij een of bij verscheidene wordt gebruikt. 2. Indien bij een gebruikt, of hij die bij
verscheiden contracten had, of dat ze in een contract waren begrepen en in wat voegen. 3. Oft
deselve anderhalve dagmad alle tijd in een contract zijn verhuurd.
325.
Jelle Alles als geauthoriseerde voormomber over Saepke Inthes, erfg. ex off? van wln. Inze Tjerks.
haar moeder.
Contra
Oene Jouckes Oenema te Minnertsga voor hem en voor
Claeske Popma zijn e.h. en caverende de rato, onder behoorlijke satisfactie en als erfg. van Douwe
Tjalkes Popma. ged. Bij provisie te namptificeren 350 g.gld en 85 in een ander partie; ten
principale in factis.
Lambert Hubbeling sergeant onder Atse van Hettinga, voor hem en als voogd van Anna Jans dr.
zijn e.h.
Contra
Pieter Gerrijts gewezenen schrijver van de vs. Hettinga. .... te
namptificeren 100 g.gld ; ten principale in factis.
Elisabeth Jans dr. wed. van Adriaan van der Chijs, in leven brouwer in “Het Swaanshals” te Delft,
voor haar en door testament de administratie en het bewind hebbende van de actien en
gerechtigdheden van haar wln. man,
Contra
Sipcke Lieuwes, biersteker te Worcum,
HET HOFF cond. de gedaagde te kennen of te ontkennen het accoord ofte contract ten playdoije
gemeld. Compensatis expensis.
326.
Tijebbe Claes zn req.
Contra
Anna Bolsma gereq. HET HOFF onder de presentatie
bij de excipieerde gedaan, rejecteert de exceptie en cond. hem peremptoir op des req. eis te
antwoorden.
Lieuwe Lieuwes en Anna Geert Carstiens e.l.; onder Collum, en Sibrant van Hettinga als
geauthoriseerde curator over Carstien Geerts, in die qual erfg. van Geert Carstiens en Bauck Dirks
hun ouders triumphant
Contra
Wolter Aarends als voormomber over de knn. van
Jucke Wijtsma en Thonis Jans als voogd van Reijnsck Wijgers dr. zijn e.h.; voor zijn interesse en
hen bijgevoegd hebbende bij Gerben Claes gedoemde en opposanten. HET HOFF ontzeggende de
req. haar verzoek tot restitutie ord. dat de executie van de voorgaande sententie bij het gerecht van

Kollumerland van 2 april 1611 en in cas van appel geconfirmeerd op 6 mrt 1614, haar voortgang zal
hebben. En cond. de gedoemde te gehengen en te gedogen dat de triumphant in possessie werde
gesteld van de 8 pm land in kwestie en haar oppositie daartegens gedaan kosteloos en schadeloos af
te doen. En om redenen compenseert de kosten.
327.
Gerrit Henricx burger binnen Leeuwarden, voor hem en voor Henrick zijn zoon. Contra
Edzart van Sickingha binnen Sneek. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen eens de somma
van 300 g.gld; sedert de wondinge en jaarlijks gedurende het leven van de vs. Henrick 60 car. gld
boven het meesterloon uitgaande. En in de kosten van de proceduren.
Mr. Wouter van Buren (m), notaris en procureur binnen Harlingen.
Contra
Henrick
Jans wonende op de Bildt, als gauthoriseerde curator over Griet en Cornelis Cornelis knn, applt.
..... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter en cond. hem in de kosten van het proces tot 's
HOFFs taxatie.
Mr. Wouter van Burum not.en proc. in Harlingen, impt
Contra
Reijner Harckema
als last en proc. hebbende van Gaucke Wessels, en c.d.r voor Hille Wessels zijn e.h. zijn zuster als
erfg. van Wessel Jans en Aacht Harkema zijn vader en moeder. In Factis binnen 10 weken
peremptoir en voor alle dilay.
328.
Johannes Claes onder de klokslag van Leeuwarden req. Contra
Sijeurd Tyerks en Hero
Sibrands als geauthoriseerde voormombers over het nagelaten weeskind van Pietrick Johannes bij
Dirck Claes in echte getogen voor haar en mede vervangende de persoon van Eelke Jaekles als
geresumeerd hebbende de proceduren, vroeger bij Dirck Claes gesustineerd. HET HOFF verklaart
het accoord. van 12 dec 1609 voor executabel en cond. de ged. te ontwijken en laten volgen de 4
pondmaten lands te Makkum in een stuk van 9 pm.; de Lutke Fenne genaamd, met vruchten,
profijten en emolumenten, bij de gedaagde en zijn ouders genoten; met de derde part van de halve
huizinge ... en verklaart de impt. daarenboven niet ontfangbaar; en betreffende kwestiën, ord.
partijen te compareren voor Jongema die hen zal verstaan en verenigen..... etc.
Gijsbert Gerrijts en Wijger Joris binnen Sneek, applt
Contra
Fed Sibrants dr. wed.
Gepke Hans, en mede als het recht hebbende van deselve Gepke nu e.h. van Jan Hendriks en met
diens consent, appelleerden. HET HOFF verklaart Gijsbert Gerrijts bij het vonnis van de
Nederrechter niet bezwaard, en cond. hem in de kosten van het proces, tot 's HOFFs taxatie. Ende
neffens Wijger Joris, doet te niet het vs. vonnis, en bij nieuwe sententie, met zijn presentatie te
mogen volstaan, en de applt. daarenboven niet ontfangbaar om redenen compenseert de kosten.
329.
Claes Heres, wonende aan St. Anna Par. als door cessie het recht verkregen hebbende van Jacob
Aris en Neeltie Dirks dr. e.l;
Contra
Dirk Willems mede aldaar, als v.v. Dirckie Jelle
dr. zijn e.h. en als cur. over Brechtien Jelle dr; en last en procuratie hebbende van Tijaard Jelles, en
zo erfg. onder beneficie van inventaris van Jelle Tijaards. In factis binnen 2 weken peremptoir.
Ulcke Gerbrands en Gerben Wilckes beide te Gerkesklooster, en Rinsck Ulke dr. e.h. van Gerben
Wolters met consent van deselve.
Contra
Cleas Martens te Dokkum
In factis binnen een maand peremptoir.
Jan Melchiors en Jantien Timens e.l. te Wons. Impt
Contra
Alberts, e.l. mede te Wons. In Factis binnen 6 weken peremptoir.

Pieter Cornelis en Aets

Paulus Jans te Harlingen als wett. voorst. van zijn knn. b ij Anna Jans; zijn overleden huisvrouw.
Impt.
Contra
Gabbe Jans burgemeester te Dokkum, voor hem en als voorst. van zijn
kinderen bij Itien Jans dr. zijn overl e.h. en mede erfg. van Jan Willems in leven burgemeester te
Harlingen. HET HOFF cond. de ged. te namptificeren 800 c.gld; en te gedogen dat de gedaagde
onder cautie restituendo indien namaals bevonden wordt, zulks gelicht te worden. En ten principale

in factis in forma.
Timen Roeleffs wonende in de Kuikhorne, voor hem en c.d.r voor Eelk Jans dr. zijn e.h; impt.
Contra
Pieter Oeds zn Campen en Trijn Wopke dr. e.l te Franeker. In factis binnen 2 mnd.
Rinnert Douwes en Geert Andries dr e.l.; te Tzum.
Contra
Hein Meinerds voor zich
en c.d.r voor Griet Jacobs zijn vrouw; HET HOFF cond. de ged. onder genoegzame cautie te
betalen de somma van 180 g.gld; de 1e mei verschenen met schaden en intressen. [pag 331] vandien
verklarende daarvoor de huizinge en ontruiminge der landen voor gehypothekeerd, en cond. de ged.
in de halve kosten tot 's HOFFs taxatie en compenseert de vordere kosten om redenen.
Dr. Syds Popma en Aesge Popma voor hem zelven, en vanwege Tiete Popma hun broeder, als erfg.
van Imck Popma hun overleden moeder; res de proc. bij deselven geinstitueerd.
Contra
Ane Tyerks voor hem zelven en als last hebbende van de andere erfg. van Heringhuister zate,
geappelleerden. HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe sententie
recht doende, verklaart de opzegging van de 10 pm lands in de vs. zate, over hoog en leeg, wel en
terecht gedaan te zijn, dien volgend cond. de originale gedaagde zo vele in hem is, om de selve
landen ten profijte van de appellant te verlaten en te laten volgen, om de presentatie bij hem in
conclusione Libelli, voor de Mederrechter gedaan, onverkort de applt. zijn recht in petitio bij
scheidinge soe hij vernemen zal en de appellant zijn defensien ter contrarie.
Claes Harmens, schipper te Harlingen
Contra
Lieuwe Sipkes op Dronrijp. ged.
HET HOFF verklaart de overgelegde baar van de 20 januari laatstleden, executabel, 77 c.gld; met
de schaden etc.... en de kosten tot 's HOFFs taxatie.
332.
Sijbe Thomas te Anjum in Do. dl. voor hem en als last en proc. hebbende van Balling Thomas, zijn
broeder, en mede c.d.r.
Contra
Jucke Douwes, aldaar ged. in conv. en impt. in
reconventie. HET HOFF cond. de ged. conventionis ter zake van de injurien aan de impt. in zijn
eigen naam te betalen 24 g.gld; 16 strs; en daar te boven aan de selvigen als procuratie hebbende
van Balling Thoma 8 gelijke guldens; de vordere injurien tegen elkander compenserende, en cond.
de ged. in de kosten, tot 's HOFFs taxatie; en in reconventie recht doende verklaart de impt. tot zijn
eis en conclusie boven de voorgaande compensatie niet ontfangbaar.
Trijn Willems geass met Willem Pieters haar vader, te Weidum. Impt
Contra
Pieter Piers te Jorwert, ged. HET HOFF gehoord. de eed tot versterkingen van haar aangeven
gedaan, cond. de ged. de impt. behoorlijken te doteren, de gevallene kraamkosten te refunderen,
onder reduktie van hetgeen daarin is ontvangen. Voorts het kind tot hem te nemen, en na behoren te
alimenteren, als mede de schade en intressen en de vordere eis niet ontvangbaar, Comp. Expensis.
333.
Aarnd Martens en Allard Beerns burgemr. Van Leeuwarden, mede crediteuren van wln. Lieuwe
Jans en Auck Sinda, en het recht van de andere crediteuren verkregen hebbende, door opdracht van
Rommert Diorres.
Contra
Buwe Popckes in de Veenwouden, en c.d.r voor zijn
huisvrouw. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 95 g.gld; met schaden etc. onverkort
gedaagdes recht .....
Dirck Claes tot Hichtum voor Een Claes dr. zijn zuster wed. van Pouwels Agges, en als wett.
voorst. van haar knn. En als cessie en transport hebbende van Sijbren Lieuwes uit de naam van
Barber Cornelis dr. req.
Contra
Tyalcke Jans te Bozum, en Pieter Pieters te
Witmarsum aals cur. over Idke Jans dr. .HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 200g.gld; met
schaden etc. en compenseert de kosten.
334.
Dirck Claas als last en proc. hebbende van Marij, Claes Wolters zijn moeder, en als cessie hebbende
van Sijbren Lijuwes uit naam van Barber Cornelis zijn e.h.; en als volm. van Mirck Jelles volm. van
Pieter Lamkes (?) Req.
Contra de vorigen.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te

betalen 150 g.gld; in een partie en 230 g.gld in een ander partie, volgende de 2 brieven van obligatie
van 6 sept 1598 en 16 juli 1699; en de cessie daarop gevolgd, met schaden etc...
Cleas Taeckes ontvanger te Schalsum, en Sijbe Anes Banga en de andere ingezetenen. Contra
Hijlcke Johannes te Schalsum; In factis binnen 2 maanden per.
Dezelfden

Contra

Tyerck Epes, adsessor van Franekeradeel; in factis binnen 2 maanden.

De zelfden
335.
Dezelfden

Contra

Poppe Lamberts te Schalsum. In factis binnen 2 manden peremptoir.

Contra

Jan Hans te Schalsum. Idem.

Abbe Freerks burger binnen Leeuwarden; Contra
Joachim Henriks burger aldaar;
HET HOFF rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden.
Deselve

Contra

Deselve

Deselve

contra

Deselve. Rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden.

Lubbe Lijeuwes te Akkerwolde
Contra
Oedse Renckes en Joord. (?) Oedses, aldaar.
....rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden.
336.
Jurrien Duijtsman nu te Utrecht als m.e.v. van Trijn, Jan Auckes zijn e.h. Contra
Luijtien Luitiens , Andries Jacobs voor hem en als cur. over Geert Jacobs, en Wijbe Hijlckes als
m.e.v. van Affke Jacobs zijn e.h.; en Hancke Cornelis, Claes Everts en Jelle Cleijs zn en Johannes
Carsties gereq. In Factis voor v.d. Sande Commissaris.
Pieter Cornelis voor hem zelven en als m.e.v. voor Ath Allerds dr. zijn huisvrouw, req, in conv. en
reconventie ged;
Contra
Jan Melchiors en Jantien Timens e.l.; intervenierende
voor Timen Hiddes, vader en schoonvader, requireerden In Factis binnen 2 maand.
Ulrich Douwes zn. Balcq, drukker binnen Franeker; als voogd van Tzietke Frans dr. zijn
huisvrouwe en als het recht door scheidinge hebbende van de andere kinderen van Aeltien, Rijeurd
Botes zijn wln. moeder.
Contra
Peter Ryeurds zn Bantert, en Hylck Pieter
Kingma ( Kingima?) dr. e.l.. Bij provisie te namptificeren 51 g.gld en ten princi[ale in factis.
Wigle van Buijgers als m.e.v. van Elisabeth van Ockingha, zijn e.h;
Contra
Jan Simons
te Mantgum. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen een redelijke huur tot tot taxatie van de
Hove, verklarende de impt. tot zijn vordere eis niet ontfangbaar. En cond. niettemin deselve in de
kosten. En vordere kosten om redenen compenserende.
Adam van Paffenrode te Bilgaard, impt.
Contra
Tiete Peima te Lyussens. HET HOFF
cond. de ged. de impt. te doen hebben 18000 zo gele als bonte steen, van Gratema tichelwerk van de
derde brand of de estimatie vandien, zo die anno 1604 is geweest. Met schaden en intressen en om
redenen comp. de kosten.
Jfr. Genoveva van Rattaller wed. Wolter van Lezaan, in leven grtm. van Tie~Tl. dl, voor haar en
haar kinderen erfg. onder S.C. Velleiani, en c.d.r
Contra
De hoofden, adjuncten en
volmachten van Decama Compagnie. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen 23 c.gld
(PAG 338) als reste van expensen met schaden etc. en neffens de expensen en vacatie ord. partijen
te compareren voor Hillema.....
Oeds Aarnds zn. Haarsma voor hem en de andere interesseerden ( waarin blijkt niet) impt. Contra
Henrick Lamberts in Garijp; voor hem en zijn huisvrouw. In Factis.

Elisabeth Johannes wed.
Contra
Fecke Wijnes, burger binnen Bolsward, als vader en leg
adm van zijn kind bij Auck Ete dr; en mede cessie en transport van Hein Pieters en Auck Ete dr, als
erfg. van Claaske Ete dr. ..... te compareren voor de commisaris die en zal verstaan en verenigen,
etc..... poincten: PAG. 339. 1. In wat voegen partien verdrach eigenlijk is geschied? 2.Hoeveel de
appt. zou geven voor de afstand van zijn aanpart in de erffenisse? 3. Wat schulden alsdoen zijn
gementioneerd, die bij de impt. zouden worden betaald? 4. Ofte mede bedongen werde, dat daaraf
de brieven voor de bevestiginge van partien contract ofte verdrach vertoont zoude worden? 5. Wat
brieven de applt. uit het sterfhuis gelicht heeft? 6. En bij wie die nu zijn. 7. Ofte de klederen met het
geen bij de applt dien aangaande meer wordt gepretendeerd, bij de applt naar hem genomen voor de
geappelleerde in het verdrag waren geëxprimeerd? 8. Oft het sterfhuis allene concerneerde de
schuld van 3090 c.gld; primo loco gesteld in de preferentie van Marten Abbes goederen? 9. Wat de
appellanten daaraf hebben genoten?
Hommerus van Hittinga burgemr. en Marck Bonnes als secr der stede IJlst, als voorm. van de
magistraat; contra
Joachim Rienks zn burgemeester, en Agge Rollema, meensman, alle
als volmacht van de [PAG 340] Magistraat en de gezworene gemeente der stede Ssneek. Ged. IN
Factis binnen 6 weke peremptoir voor Saeckma.
Folkert Johannis, burger en koopman in Leeuwarden. Als door cessie het recht verkregen hebbende
van Bettien Meinerts dr. pricipale creditrice(?)
Contra
Willem Meijnerds wijnheer te
Swol. Bij provisie te namptificeren 100 c.gld. En ten principale in factis in formam.
Fonger Rutgers binnen Leeuwarden, impt Contra
Pieter Can en Jelle Pieters als cur. over
de nagelten kinderen van Berend Goerts ( Geerts?) In Factis binnen 6 weken peremptoir.
Everard del Vaille onder ben v. inv erfg. van wln. m.r Anthonins del Vaille; zijn vader en als
crediteur van deselve. Contra
Wigle van Buigers als m.e.v. Jfr. Elisabeth ban
Ockinga ged. in conv. en impt. in reconventie. HET HOFF ord. partijen te compareren voor L.
Lyklema die hen zal verenigen....... geen poincten.
341.
Adriaan Schaft, burger en koopman te Harlingen impt. in conv. en ged. en excipient in reconvntie.
Contra
Frans Mertens zn Kijl voor hem en als leg. adm. van Ida Baard zijn overl. e.h.;
HET HOFF in conventie bij provisie te namptificeren 733 c.gld 5 str; en in reconventie rejekterende
de exceptie, en peremptoir te kennen of ontkennen de hand van Andries Schaft, onder de obligatie
ten playdoije overlegd. Onverkort zijn middelen ten principale. Reserverende de kosten tot het
uitdragen van de aak.
Sijuck van Wijnia erf. onder ben v. inv. van wln. Deytse van Wijngie resumerende de proceduren,
Contra
Johannes Claes en Tyerck Tyercks als vorm over Freerk Freerks zns nagelaten
weeskinderen. HET HOFF verklaart het instrument van de 2e april 1601 nul en van onwaarden, en
des wegens cond. de gereq. omme wederomme in handen van dr. Rombert Ulenburg te brengen de
somma van 200 en 119 c. gld met de schaden en intressen sedert de lititscontstatie gehad..... ende
te gedagen dat deselve penningen onder genoegzame cautie worden gelicht,
342.
Aarns Frans Wabbels en Taets Aucke dr, e.l. triumphant Contra
Pibe Gualtherie als m.e.v.
van Trijntie Harmens dr; en resumerende de proceduren bij Sij(u) Augustini zijn schoonmoeder;
gesustineerd. HET HOFF adproberende de besongnen van de deurwaarder, interponeert daarop
decreet , ordonnerende dat de koop van perchelen goederen daarinne geroerd nog eenmaal over de
kerke en het gerecht zullen worden geproclameerd, .... op de 15e nov aankomende. Condemnerende
de kopers hun handen te ijdelen van de kooppenningen, indien hij aan de koop geraakt, en de
gedoemde en opposant zulks te gedogen. En overigens kosteloos en schadeloos af te doen.
Albert Pieters zn hoedemaker op de Joure, als m.e.v. van Jantien Dirks dr; en Douwe Harmens smit
als m.e.v. van Stijn Dirks dr; en in die qual erfg. van Allard Harmens dr. haar wln. moeder

resumernde de proceduren impt.
Contra
Jan en Harmen Harmens zn. gebr. Als
mede erfg. van Pieter Henricx Hesop voor hem zelfs en [PAG 343.] als conj. pers. van Geert
Harmens hun broeder, en Eernst Jans als m.e.v. Van Dieuwer Harmens en zo als erfg. van Onne
Harmens, hun overleden broer, Pieter Sickes u.n.v Trijn Jan Burrels (Barels ?) dr. zijn huisvrouwen
moeder en Epe Barels (!) uit de naam en vanwege zijn moeder, als door contract gerechtigd zijnde
tot de goederen van Epe Jansz Barels, haar overleden man, en Gerrit Thomas voor hem zelf en als
mede erfg. van Pieter Henriks Hesop en caverende voor Dirck dircks en Harmen Beernds en
Roeloff Roeloffs als man en voogd van Sijne Beernds dr. zijn huisvrouwe. ........... niet
ontvangbaar. .....
Gosse en Johannes Wijbes req.
Contra
Holcke Tijaards te Gauw. gereq.
HET HOFF cond. de ged. om de impt. uit Galtema zate, te laten volgen 8 pm. en 8 einsen lands met
schaden etc.... en tot de vordere eis niet ontfangbaar.
344.
Ulbe van Aylva vanwege zijn kinders (!) bij wln. Jfr. Rientien van Osinga; en Mr. Eijzo van
Lyklema nom. Jfr. Jel van Osinga; zijn e.h; Contra
Jfr. Imck van Dekema, geassisteerd met
Haie van Scheltema haar man gereq. HET HOFF doende recht op de pointen bij de voorgaand
sententie van 12 april 1614 niet gedane liquidatie, hetgeen aan Ropta Zijl, vanwege Anna van
Hermana is geëxpendeerd, ter somma van 74 g.gld; 4 strs; ordonneert dat de executie van de helft
van de selve somma haar vortgang zal vinden; des dat daarin alsmede de helft van 11386 g.gld 7
strs; in de vs. sententie gementioneerd boven voorgaande deductie nog zal worden affgetogen, de
helft van nabenoemde posten, als van 28 g.gld in de eertse van 32 g.gld; en 27 strs; in de tweede en
van 18 g.gld 23 strs 10 penningen, ter oorzake van de derde post, van 69 g.gld; 14 strs 8 penningen
van 700 g.gld; inde zevende van 200 g.gld 12 strs in de 18e en van 300 g.gld in de 20e post.; van de
aanwijzinge geroerd, alsmede hetgeen rest van de 19e post, bij nader liquidatie gevonden zal
worden; aan Buwe Claas zn, bij de gedoemde voor haar aandeel betaald, te zijn. Van gelijken zal
nopende de 22e post, voor deductie geleden worden, de helft van 100 g.gld; van Philippus Foppes,
en van 300 g.gld van Anna Thonis, als geschenken ontvangen, voor zovele de gegeven jaartallen bij
Osinga's leven niet zijn geëxpireerd, verklarende de triumphant daarenboven niet ontvangbaar; en
ontzegt de mede gedoemde haar posten van deductie, des dat tegens de opkomsten en huren van
Hermana state en Jfr. Anna van Dekema, goederen geprocedeerd, verstanden geworden
gemortificeerd, te zijn de de pretensien van de triumphant wegens de 400 g.gld; aan Jfr. Anna van
Dekema jaarlijks te betalen, en compenseert de kosten.
Haio Pieters te Blessum,
Contra
Mr .Lambert Adriani, als cur. over Rippert
Alberts zijn e.h.; HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie
verklaart de applt. niet ontvangbaar. Comp. Exp.
345.
Jacob van Loo, deurwaarder van de comptoire van de Domainen in Frld. triumphant en req.
Contra
Claes Heres en Jacob Aris en Neeltien Dirks dr. zijn e.h.; ged. en gereq.
HET HOFF cond. Jacob Aris voor hem en als voogd van zijn vrouw, aan de req. te betalen 1400
c.gld 14 strs onder deductie van 80 c.gld; vermogens de baer van 7 sept 1614; tussen partijen
uitgesproken, alles met schaden etc. ..... en de mede gedaagde Claes Heres te gehengen en te
gedogen reserverende de req. zijn recht tegens Jacob Aris, in voorg. Qual. nopens de schulden van
Marithien Bontemans bij nieuwe instantie alsmede tegens Claes Heres, aangaande zijn speciale
hypotheek en de proceduren vandien, en cond. Jacob Aris in de kosten van de proceduren te zijn
respecte gevallen, de vordere kosten om redenen compensernde.
Lolle Piers en zijn e.h. wonende in Oudega, applt Contra
Watze Annes appelleerde;
.......... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter, des verstaande dat de appellanten de
geheele kooppenningen moeten hebben, en dien volgende de appellante die consignatie der
penningen kosteloos en schadeloos af te doen. Comp Exp.
Lolle Piers en Hans Remckes als man en voogd van Epe, Jelte Here dr; en caverende de rato van de

mede erfg. van Jelte Heres, Req.
Contra
Pier Annes te Harlingen, Duco Annes te
Leeuwarden, Watze Annes te Oldega, in W. br. Deel; Johannes Edes ten [ PAG 346.] Dokkum als
m.e.v. van Sibbel Anne dr; Ancke Watze dr. te Rheen, en Lisck Hessels te Itens gereq. HET HOFF
cond. de gereq. voor zo veel zij erfg. zijn van Trijnke Watze wed. de req. te betalen 98 g.gld met
schaden etc...... en in de kosten tot 's HOFFs taxatie.
Lolle Piers te Oudega in W-Br- Deel, impt. Contra
Duco Annes te Leeuwarden; Watze
Annes in Oudega, Sibbel Annes e.h. van Johannes Edes te Dokkum. .... niet ontfangbaar.......
21 okt 1615.
Cornelis Floris Dienaar der Goddelijken Woords te Pingjum, als voogd van Dieucke Pibe dr; zijn
e.h; en Rijck Jans zn. in Leeuwarden voor hem zelven en Jacob Jans als voogd van Mints Jans dr.
zijn huisvrouw req, [ PAG 347.] Dirck Jans zeepzieder binnen deze stede; HET HOFF verklarende
de artikelen van vekoping ten libelle gemeld executabel, en cond. de ged. genoegzame borge te
stellen voor de beloofde koopschat van de verkochte huizinge c.a.; of anderszins bij gebreke van
dien, te gehengen en te gedogen dat deselve huizinge opnieuw worden opgehangen en verkocht en
zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te doen, en de req. pro rate te boeten, en te betalen hetgeen
de huizinge minder geraakt op te brengen, en alsmede te refunderen de kosten uit zaken voren
verhaald, gecauseed of andersins de req. daaraf te indemneren, alles met schaden en intressen etc....
Jan Spencer, hopman van een compagnie Engelse soldaten,
Contra
Bartel Willems Liddel schipper te Harlingen. HET HOFF cond. de ged. ter zake van injurien aan de
impt. te betalen 48 g.gld; en voorts niet ontvangbaar en in de kosten tot 'sHOFFs taxatie.
348.
Douwe Hottie zn. te Goutum als volmacht en procuratie hebbende van de adm der geestelijke
goederen in Warga; triumphant
Contra
Wouter Jans als cur. over Wilcke Tijs zn. erfg.
van Tijs Jans onder ben. v. inv. en resumerende de proceduren bij de vs. Tijs en als geïntervenieerd
hebbende voor Sijeurd Molles en Taeke Hotzes gesustineerd gedoemde en gereq.
HET HOFF
taxerende de schaden en intressen van het gemis van 18 einsen lands van het jaar 1582 tot 1599 ter
somma van 727 g.gld; ord. dat de sententie van het gerecht van Leeuwarderadeel d.d. 30 april 1702
haar voortgang zal hebben, incl. de sentie in cas van appel van 15 juli 1611; onverkort gedoemdes
recht van beneficie van inventaris en cond. de gedoemde in de kosten van de proceduren.
Reijner Jans burger binnen Harlingen
Contra
Jarich Gerrijts Knijff voor hem en
vanwege de andere erfg. van Eelck Hanne dr. HET HOFF verklaart de applt. bij het vonnis van de
Nederrechter niet bezwaard, onverkort zijn recht bij nieuwe instantie, nopens de penningen
compensatie gepretendeerd tegens de applt; en zo hij vernemen zal zijn defensien ter contrarie. En
cond. de appelleerde in de kosten tot 's HOFFs taxatie.
549.
Reijner Jans als voren
Contra Jarich Gerrits Knijff voor hem en voor de andere erfg. van
Eelck Hanne dr. e.h. van Watze Sibes. Het HOFF verklaart de applt. niet bezwaard bij het vonnis
van de Nederrechter.
Mr. Gerard van Leeuwen mede adv. voor den Hove van Utrecht, voor hem en als erfg. van Henrick
van Leeuwen.
Contra
Jan van Leeuwen ged. in cond. en eiser in reconventie.
HET HOFF verklaart het accoord. van 28 febr 1613 executabel en dienvogens cond. de ged. aan de
impt. te betalen de somma van 158 c.gld; en 15 strs. De eerste nov. 1613 verschenen; onder
deductie van 144 c.gld 4 strs, daarop betaald, ende voorts op alle novemberdagen tot 19 jaren toe,
om de impt. gelijke 158 c.gld 15 strs te betalen, en om de impt. voor zijn quote te guarranderen, van
alle koop en pacht penningen der veenen en intressen van dien en de koopbrieven en instrumenten
te leveren in de gemene sterfhuis kiste. Voorts de impt. kosteloos en schadeloos te guaranderen van
de schuld van Gerrit Vermeij en Claes Hendriks zn. Herdenberg; voor zoveel de impt. zo van
kapitaal als intressen en kosten betaald heeft, mitsgaders van de borgtochten, in de 42e en 43e en
volgende artikelen en daarenboven de impt. als mede erfgenaam te betalen de 4e part van 893 c.gld;
2 str en 2 penn. in het 51 artikel van de libelle gemeld. Volgende het slot van de rekeninge, met

Misserrima (?) ten triptique in conventie overgelegd; alles met schaden en intressen etc.....
Verklarende de impt. tot zijn eis en conclusie van het 24e punt vooralsnog niet ontvangbaar; en in
reconventie recht doende cond. de ged. de impt. te restitueren het goeden figuer, en daar te boven
betalen de somma van 87 g.gld; met schaden etc.... Om redenen compenseert de kosten; en
aangaande vordere kwestien acht het proces niet in staat eintelijk te terminenren in beide instantien,
en also in factis in forma voor Hillema.
350.
Jacob Allerts en Meijnerd Sannes als man en voogd van Elisabeth Allards.
Contra
Cornelis Edes Feitema voor hem en als voorst. van Ede zijn zoon. HET HOFF cond. de gedaagden
aan ijder der impt. te betalen de somma van 500 c.gld; met schaden etc en om redenen compenseert
de kosten.
Lieuwe Fons vanwege Tyaard Fons zijn vader,
Contra
Henrick Heres als voogd van zijn
huisvrouw, in die qual erfg. van Michiel Sibaert (?) en Douwe Abbema deurwaarder van dezen
Hove. ....... ontzegt de req. zijn verzoek..............
Auck Tyalcke dr. Epema wed. van wln. Hessel Jans burger binnen Bolsward,
Contra
Marten Jans mede burger aldaar, als cur. over wln. Jacob Jans' weeskinderen en erfg. van Claes
Jans. [ PAG 351.] Geresumeerd de proceduren bij de vs. Claes. ...... niet bezwaard, bij het vonnis
van de Nederrechter en cond. hem in de kosten van het proces.
Sibrant Aukes te Wommels en Taede Taeckles tot Hydard als gewezen cur. over Bauck Haie dr. in
leven e.h. van Joucke Bientses, impt.
Contra
Sytse Hackes tot Salwert bij
Franeker, voor hem en vanwege Doed (?) Taeckle dr. zijn e.h. HET HOFF cond. de gedaagde in
zijn qlt. om aan de impt. te betalen 42 c.gld, 14 strs; met de intrssen van dien, onder deductie van 8
g.gld ; onverkort Sijtze Hackes als mede cur. over Haie Haie zn; zijn recht belangende de 9 g.gld 14
str .ten processe geroerd. En cond. de ged. in de kosten van de proceduren.
352.
Tha..us Aris aan de Olde Leye en Hidde Sytzes te Blije, als cur. over Cornelis Sytzes,en Neeltien
Jans nagelaten weeskind.
Contra
Claes Willems aan O.L.Vrouwen Parochie.
Bij provisie te namptificeren 75 Lb. En in factis in forma. ( voor schrijfwijze eisers zie ook
doorhaling op vorige pag)
Haring Hette zn. wonend te Sibrandaburen, als cur. over de knn. van wln. Agge Watzes. Req;
Contra
Dr. Gaius Nauta advocaat als last en proc. hebbende van de erfg. van Dns. Alberti
Potter, in leven secr. van Wijmbritseradeel, en Breutick Feckes bijzitter van het vs. deel.
IN Factis voor v.d. Sande.
Auckien Joucke dr. wed. van Dije Dirks Vogelzang, in leven ruiter onder de ritmeester Anthonis
van Aylva, voor haar en de knn.
Contra
de ritmr. Anthonis van Aylva. HET
HOFF onder de presentatie bij de impt. in het 4e artikel van het repliek gedaan verklaart het accoord
de 4e juli lestleden gevallen executabel, en cond. de ged. aan de impt. te betalen 30 dalers, met
schaden etc..
353.
Aeltie Henricks dr. wed. Fedde Jans, binnen Leeuwarden Contra
Bartel Willema zn
Lyddel, en Trijn Lieuwe dr. e.l. HET HOFF cond. de ged. te betalen 69 g.gld als reste van meerdere
somma, met schaden en intressen, in in de kosten tot 's HOFFs taxatie.
Hans Johannes deurwaarder van dezen Hove, impt
Contra
Fetthie Annes vanwege
Rommert Mircx en Rentie Gauckes erfg. van zijn vader Gauke Renties. ged.
HET HOFF cond. de ged. te betalen 48 c.gld 7 strs. En in de kosten.
Hillebrand Pieters gesubstitueerde ontvanger van Wonseradeel; impt
Contra
Anna
Bolsma wonende bij Monnickezijl ged. HET HOFF cond. de ged. in het onderhouden van het

contract ten procese overgelegd; en dien volgende te gehengen en te gedogen en dat hetzelve
verdrag verleend en gedepescheerd worden formele brieven, onder genoegzame renunciatie en
verbintenisee van partien persoons, en goederen zo bij Dr. Johannes Saeckma en partien respectieve
advocaten bevonden mag worden te behoren, en hetselve te ondertekenen en te bevestigen, mede te
betalen de intressen van 100 c.gld; in een van 420 c.gld; iten 108 c.gld 15 strs; in tweede en derde
partien; voor zovele die verschenen zijn, gemist de 1e mei 1614 en mede de principale forte op de 1
mei 1615 en 1617 telkens de gerechte helft, des dat de executie van de laatste helft ge fi.... ceert
werde tot de verschijndag alles met schaden en intressen van de resp. kapitalen, volgens het vs.
contract. Comp Exp.
354.
Lieuwe Jarichs als leg. adm. van zijn knn. bij Pietrich Gijsberts, en door koop het recht verkregen
hebbende van Meijnerd Jans en Pieter Ebe dr. e.l. te Amsterdam, en als het recht verkregen
hebbende van Brucht Jouke dr. bij advies van Fopck Pieters haar man, en met de voorgaanden
gesterkt, als erfg. van Hijlck Pieters wed. van Eeb Feite dr; in leven te Mackum;
Contra
Jelcke Hoitema wed. van wln. Rein Meiezn Lyeuckema te Mackum voor haar en haar kinderen.
HET HOFF cond. de ged. de omtrent 3 pm lands van de impt. te ontwijken, en laten volgen met de
vruchten, profijten, en emolumenten, des dat de impt. op deselve hoede 800 g.gld; 14 strs jaarlijkse
eeuwige renten overkort ged. recht, en zij haar defensien ter contrarie, en compensatis expensis.
355.
Gerrijt Jans Knijff schrijver van de Hopman Lauwijck,
Contra
Gerrijt Folkerts te
Roordahuizum. In Factis.
Dezelfde

Contra

Hette Friesma kwartiermr. In Factis voor Lyklema.

Andries Hommes Req. Contra
Baucke Hittes burgemeester en Pier Dirks secr. der stede
Hindelopen als last en proc. hebbende voor de andere burgemeesters en de ingezetenen IN Factis.
Sicke Jenckes zn binnen Leeuwarden voor hem en de mede erfg. van Johannes Jenckes, triumphant
en req.
Contra
Oeds Sickes Campen gedoemde. Het HOFF ord. hen te compareren
voor Dr. Ulenburg die hem zal informeren op de faicten in de procedure bevonden binnen 2 mnd
peremptoir.
356.
Taets Harmens dr. e.h. van Here Heeres.
Contra
Tyerck Boelens , hem sterkmakende
voor Anna Lijuma zijn moeder.
In Factis.
Mr .Wouter van Burum te Harlingen
Contra
Ile Pieters te Kollum, als voogd van
Bauck Nanne dr. zijn e.h. en c.d.r voor haar. HET HOFF ord. partijen te compareren voor de
commissaris die hen zal verstaan en verenigen indien hij kan indien niet hem informeren op de
faicten.
Soet Carstens wed. van Tiel Bastiaans, voor haar en haar knn. bij de vs. Tiel en Lijelt Bastiaans en
Anna Tijels, nu maior annis zijnde. In Factis binnen 6 weken peremptoir.
357.
Lijsbeth Feye dr. rq. Contra
Frans Renks zn. korfmaker als cur. over Dankert Joostes gereq.
HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen 23 dalers en mede in de kosten.
Gosse Sijerds te Beets en Haie Wijtzes te Bergum als voogd van Houck Sijerds zijn e.h. als erfg.
van Botte Gosses , req.
Contra
Broer Boelens adsessor van Obsterland voor hem en als
last en proc. hebbende van Tzomme Buwes in Haskerhorne, en Sijds, Erijt, Tyaard en Bronger Oeds
en Trijn Oeds dr. vanwege Oeds Sijts zn hun vader en in die qual. ab intestato erfg. van Auck Sytie
dr. in leven e.h. van Botte Gosses. Gewoond hebbende te Lutkepost. In Factis voor Harinxma.
Jan van Elen, Appellant
358.

Contra

Rienck Halbes geappelleerde. In factis binnen 6 weken.

Adriaentie Jans wed. Evert Annes binnen Sneek geass, met Jouw Hinnes haar teg, man.
Contra
Gijsbert Gerrijts, aldaar ged. ... te namptificeren 94 Lb..... en in factis.
Holle Sijeurds burger en koopman binnen Bolsward, als cessie en het recht hebbende van Coop
Gerrijts, in leven burger en koopman in Leeuwarden;en in die qual. geprefereerde crediteur op de
goederen van Jan Merx.
Contra
Harmen Rienks bode van de Ged. Staten als
cessie hebbende van Jan Fockes Ter Herne, en Egbert Egberts kooplieden te Groningen.
In Factis voor Harinxma, binnen een maand peremptoir.
359.
Seerp Sibolts te Goutum bij Leeuwarden; Contra
Jfr. His Roorda wed. dr. Pieter Mol en
de knn. en erfg. van de vs. Mol. ........ te namptificeren 100 g.gld...... ten principale in Factis.
Pieter Inte zn Kingma en Tzeetske Pibe dr. Wiarda e.l
Contra
Lambert van Dalen
vanwege zij e.h. Botke Gepkes. En Thomas Jans zn. voor hem en als last hebbende van Jan Faber,
Barbara Geerts, Henrick Pieters, Henrick Beutes, ( Bentes?) Claes Sibrants zn Sinia vanwege zijn
moeder en Jan Gosses ged. In Factis voor Saeckma.
Sibrant Anskes en Taecke Taeckes impt
Contra
Haie Haies, nu maior annis en vanwege
zijn zuster, geresumeerd de proceduren bij hun voormomber gesustineerd voor hun quota ged.
HET HOFF ord. partijen te compareren voor dr. Hania die hen zal verstaan en verenigen , indien
niet hem informeren op de faicten.
360.
Dr. Albert Monnikhuis, adv. v.d. Hove; impt
Contra
Claes Heres aan St. Anna
Parochie voor hem en onder verband van goederen van Trijn Dirks zijn e.h. HET HOFF doende
recht op de verzochte pervijsie cond. de ged. de impt. te namptificeren onder den Hove de somma
van 550 c.gld; ten principale in factis
Goick Wijbrands dr. e.h. van Sicke Hornge, applt; Contra
Dirck Wibrands te Harlingen, als
m.e.v. Botke Aesge dr; als erfg. van Fetke haar zuster, en Albert Roelants te echt gehad hebbende
Atke Aesge dr; en door donatie het recht hebbende van Atke en de andere erfg.; HET HOFF ord.
partijen te compareren voor de commissaris van den Hove etc.... POINCTEN: 1 Wat goederen de
appellant en Aesge Jans aan elkaar hylkende respectievelijk te samen hebben gebracht. En daarvan
te maken behoorlijke staat. 2. Ende voorgaande beschrijvinge daarvan te recouvrerende. 3. Oft zij
staande echte binnen Amsterdam geen goederen hebben overgewonnen. 4. Wat voor goederen zijn
nog behouden hebben gehad, ten tijde als Aesge Jans verstorven is.5. Ende oft zij echteluijden ten
tijde van het versterven ook enige uit- of inschulden hebben gehad? 6. Voorts hoe groot deselve zijn
geweest. 7. En van wat personen de vs. inschulden hebben gecompeteeerd; 8. Item aan wat
personen zij weder schuldig zijn geweest. 9. Ende hoeveel aan ieder crediteur. 10. Voorts daaraf
bescheiden te recouvreren.
364.
Gerrijt Radijs eerste deurwaarder van dezen Hove.
Contra
Jacob van Roussel
luitenant van de hopman Fox Selsma, ged. HET HOFF gezien de citatien, houdende de obligatie
van de 14e juni laatstleden voor bekend, cond. de ged. aan de impt. te betalen 122 dalers, onder
deductie van een daalder bij de wijnkoop uitgelegd. Met schaden en intressen vandien gehad en
geleden en nog te lijden, tot de volle betaling toe, mitsgaders in de kosten van de proceduren.
Feitie Harckes, schoenmaker binnen Leeuwarden impt;
Contra
Claes Claes leertouwer
binnen Leeuwarden. HET HOFF gezien de citatien etc; houdende de overgelegde obligatie brief
voor bekend d.d. 14 dec 1614, en gehoord. de eed tot versterkinge van zijn rekenboek gedaan, cond.
de ged. aan de impt. te betalen 69 c.gld; 7 str 8 penn en 41 gld 13 str en 12 penn. Als resten van
meerdere sommen, met schaden etc. en in de kosten en boeten etc.
Jan Blocq en Gildu van Rheen e.l. burgers in Leeuwarden Contra
Hopman Focke Ripperda
en Trijnke Hettingha, ged. HET HOFF gezien de citatien etc. houdende de overgelegde

obligatiebrieven d.d. 4 juli 1610 voor bekend, cond. de ged. te samen en Focke Ripperda voor het
geheel te betalen 94 c.gld; met schaden etc.
365.
Jelle Bottes en Dieucke Eelke dr. e.l burgers binnen Leeuwarden. Contra
Otto Henricks
voor hem en c.d.r voor Neel Alberts zijn e.h. te Dokkum. HET HOFF gezien de citatien en
houdende de overgelegde obligatie brief voor bekend van 3 mei 1610, cond. de ged. de impt. te
betalen 230 c.gld en 7 strs. 8 penn9ngen; met schaden etc. en in de kosten en boeten.
Sijeurd Wijgers tot Staveren (?) als mediate erfg. van Ansch Jettie dr. zij n overleden huisvrouw, en
Jettie Tottes haar vader geass. Met Wijger Galties, burgemeester der vs. stede, zijn vader.
Contra
Wypke Reijnties en Lol e.l.; HET HOFF gezien de citatien, houdende de
overgelegde obligatiebrief voor bekend, , cond. de ged. aan de impt. te betalen de somma van 100
g.gld en 11 g.gld 6 strs volgens des impt. rekenboek, met schaden etc. en in de kosten en boeten
Heercke Poppes te Nijkerk
Contra
Menne Sierks te Holwerd, ged. HET HOFF
cond. de ged. om de impt. te doen rekeningen, bewijs en reliquia van des impt's administratie over
de goederen die hij heeft gehad, en hetgeen in reliquis is bevonden te betalen met schaden etc. en in
de kosten tot 's HOFFs taxatie.
366.
DE EERSTE RECHTDAG na Allerheiligen anno 1615 is geweest de 5 novembris 1615.
Haie Schoutes burger binnen Sloten, als last en proc. hebbende van Hidde Sibrants, en als wett.
voorst. van Sipck zijn dochter bij wln. Jantie Sipke dr. zijn wln. e.h; en Hansck Sipke dr. voor haar
zelf, en tesamen erfg. van Sipke Sannes hun vader en resp .grootvader, in leven burgemeester der
selve stede en geprefereerde crediteur van Marten Claes en Here Jelle dr. Req. Contra
Sytthie Johannes, Johannes Feddricx te Franeker, als voorm. over de drie jongste knn. van Jan
Harmens, in leven burgemeester aldaar, en de vs. Johannes als man en voogd van Aalke Pijbes en
de vs. Johannes als conj. persona van Sijds Jans dr; als erfg. van de vs. Jan Harmens hun bestevader
en bestemoeder. In Factis voor Hillema.
367.
Willem Hans zn .burger binnen Leeuwarden; als vader en leg adm. van zijn knn. bij Marij Dirks dr.
zijn voorwijff, req. Contra
Gerrijt Jans burger en timmerman binnen de vs. stede. gereq,
In Factis binnen 6 weken peremptoir
Jan en Cornelis Haaitzes zonen als last en procuratie hebbende van Anna en Eelck Haitse drs; en
c.d.r Contra
Wopke Jarichs burger en gezworen gemeensman in Leeuwarden en Jel
Douwe dr. wed. van Haitze Jans te Boksum gereq. In Factis voor van de Sande.
Tyerck Tyercks burger binnen Leeuwarden,
Contra
Botke Lolke dr. ged.
Te namptificeren de somma van 44 Lb. En ten principale in factis.
368.
Thomas Jans en Enne Jurriens voor hen en als last hebbende van de andere brouwers te Harlingen;
req. in conventie en ged. in reconventie.
Contra
Jan Corten en de magistraat der vs. stede, en voorzover “men mag begrijpen, dat ze hier partij in
zijn” gereq. En andersom. IN factis en binnen 10 dagen peremptoir; en binnen 6 dagen de
proceduren in staat van wijzen te brengen.
Mr. Claas Cornelis secretaris van de Rekenkamer, van het landschap, als curator over Auckien
Polmans triumphanten,
Contra
Oege Oeges te Wirdum, Dirck Pauwels burger en
koopman binnen Leeuwarden, als oldevader en curator over de jongste knn. van wln. Sijbe Jans bij
Foeckel Dirks dr; en Pieter Jans te Hempens, als cur. over de oudste voorkinderen van de vs. Sijbe
en resumerende de proceduren. HET HOFF tauxerende de schade en intressen op 279 g.gld
ordonneert dat de executie van voorgaande sententie van 26 mei 1612 haar voortgang zal hebben,
Comp exp.

369.
Jan Simons te Ee, intervenierende voor Tyaard Taeckes zijn landsate te Driesum
Contra
Bauck Jelle Syeurds wed, tot Kelingawier, (Ketlinga-?) onder Westergeest, voor haar en haar knn,
geresumeerd de procduren, geapp. HET HOFF verklaart de applt. niet bezwaard bij het vonnis van
de Nederrechter. Condemneert hem in de kosten van de proceduren onverkort zijn recht tegens de
ontvanger van Westergeest.
9 nov 1615.
Giullaume van der Venne burger binnen Emden, Contra
Anna Jans dr. wed. van wln.
Albert Aarnds zn Harderwijk, hopman van een vendel soldaten. Ged. HET HOFF cond. de ged. de
impt. te betalen de helft van 520 c.gld met schaden etc..... en in de kosten tot 's HOFFs taxatie.
370.
Marij Jans dr. wed. van wln. Mencke Gotties, als efrg. van haar dr. bij de vs. Mencko impt
Contra
Claes Lourens in de Zuiderdrachten, voor hem en als voogd van Thiets Ale
dr. zijn e.h.;
HET HOFF cond. de ged. de impt. te restitueren alsulke last en procuratie als
hij van Fecke Lieuwes uit haar name heeft gehad, en voorts te supersederen van enige huren van
Albert Alles wonende bij de Cletten, te ontvangen, en cond. de ged. in de kosten.
Douwe van Epema Grtm. van Hemeluner Oldeferd en Noordewolde, impt
Contra
Claes Dirks te Pingjum, voor hem en c.d.r voor Hants Lieuwe dr; zijn e.h. ged.
HET HOFF cond. de ged. om de landen ten libelle gemeld aan de impt. te relaxeren en ontwijken,
zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te doen, en cond. hem in de kosten. Tot 's HOFFs tauxatie.
371.
Taco Aysma en Evert Tyercx als administratie hebbende van de geestelijke goederen te Hichtum,
impt. Contra
Tzalling van Camstra. Ged. HET HOFF verklaart de impt. tot hun eis en
conclusie niet ontvangbaar.
Lambert Claas burger binnen Dokkum, als m.e.v. van Trijn Ambrosij dr; zijn e.h; en Alle Hebles
mede burger aldaar, als v. v. Fenne Ambrosij, zijn e.h; beide onder verband van goederen en c.d.r.
Req.
Contra
Gercke Wijbes, burger binnen Leeuwarden, als vader en voorstander
van zijn kinderen bij Griet (?) Jans dr. getogen. HET HOFF cond. de ged. te gehengen en te
gedogen dat de verkopinge haar voortgang zal hebben, en zijn oppositie daartegen gedaan aff te
doen, comp exp.
De 15e november.
Anna Jans dr. Req. Contra
Geert Hendriks In Factis binnen 1 mnd peremptoir.
Pieter Simons burger binnen Leeuwarden, als cessie hebbende van Tyebbe Simons en Jaijtie Melis
impt. Contra
Enne Wibrands zn Doijema, adsessor ten gerechte van Leeuwarderadeel, en
Sijeurd Epes Tolsma ged. HET HOFF cond. de mede ged. Sijeurd Tolsma aan de impt. te betalen
250 C.gld onder deductie van 95gelijke glds. daarop betaald met de schaden en intressen etc. en
cond. de mede gedaagde Enne Wibrands Doyma zijn gedane arrest kosteloos en schadeloos af te
doen. En condemnerende de mede gedaagde in de kosten tot 's HOFFs taxatie.
Matheus Jans Onderwater, brouwer in “De Drie Sterren” te Delft, triumphant en impt.
Contra
Marten Hilles te Balcq; voor hem en als vader en wett. voorstander van zijn kinderen bij Tzeets
Hanse dr. ;
Contra
Andries Willems als vader en wett. voorst. van zijn kinderen
bij Roeleffke Boeles, en Harmcke Roeleffs als voogd van Anna Boele dr; zijn e.h. applt. voor de
commissaris die hen zal verstaan en verenigen .... indien niet hem informeren op de faicten....
Boele Roeleffs applt. Contra
Andries Willems als vader en wett. voorstander van zijn knn.
bij Roeleffke Boeles. En Harmke Roeleffs als voogd van Anna Boele dr; zijn huisvrouw.
Voor de commissaris die partijen zal verenigen indien niet op de faicten informeren.
373.
Pieter Nannes als voogd van Ids Jans, zijn huisvrouw, en geass. met deselve; triumphant
Contra
Jurrien Hendriks olde burgemeester der stede Leeuwarden. In Factis binnen 2 mnd.

Johannes Claes en zijn huisvrouw, triumphant
Contra
requireerde. In Factis voor Jongema binnen 2 mnd peremptoir.

Hector Friesma, gedoemde en

Mathaus ( Matheus) Jansz Onderwater brouwer in “De Drie Sterren” te Delft; Contra
Johannes Elings te Wier, voor hem en vanwege Jets Rincke dr. zijn huisvrouw. En voor
Trijn Clase dr. zijn huisvrouwen moeder. HET HOFF cond.... ( leeg)
374.
Pieter Jans wonende te Hempens als man en voogd van Eets Piers ( maar van “man tot Piers”
doorgehaald.) dochter en na haar overlijden vader en voorstander van zijn kinderen bij deselve,
applt. Contra
Françoijs de Swart klerk van Gedeputeerde Staten, als cur. over Tyaard Claes,
de zoon van Claas Tyaards, bij Trijn Tijs dr. in echte geprocreerd. ............ niet bezwaard bij het
vonnis van de Nederrechter..... en condemneert hem in de kosten tot s 'HOFFs taxatie.
Johannes Jelles te Englum, voor hem en als voogd van Lieuw zijn huisvrouw, impt.
Contra
Jfr. Anna van Eelsma, wed. van wln. Hero van Hottinga, voor har en haar kinderen, gereassumeerd
de procduren.bij deselve gesustineerd. HET HOFF cond. de ged. de stakettinge met de bomen ten
libelle gemeld, weder te maken, planten en zetten, ofte andere in plaats te stellen, van de
voorgaande en de impt. weder te betalen alle schaden en intressen door het wegnemen van bomen
en stakettinge gehad en geleden etc... en in de kosten van de proc. tot s'HOFFs taxatie.
375.
Jan Reiners contra
Sophia Jonas dr. gereq. HET HOF cond. de ged. om des impt's
artikelen onder ede te beantwoorden en in de kosten tot 's HOFFs taxatie.
Gielis Pieters burger en koopman binnen Leeuwarden, als cessie en transport hebbende van Leonard
Gerrijts zn Thoen. Req. Contra
Leentie Dirks dr.
HET HOFF doende recht ten
principale cond. de ged. aan de impt. te betalen uit de kooppenningen van de landen ten libelle
genoemd 100 c.gld in een partie en 225 c.gld in een ander partie, met schaden etc.... en in de kosten
tot 'sHOFFs taxatie.
Liuppe Gauwes adsessor van Smallinerland, Feijcke Wijmerts, Teye Oeges en Marten Jochums als
last hebbende van Baucke Annes alle crediteuren van Roeloff Gauckes, req.
Contra
Roeloff Gauckes. HET HOFF cond. de gereq. in de landschaps gevangenisse in confinatie te gaan,
en aldaar te verblijven ter tijd dat de zaak nopens het interrinement van de brieven van cessie bij
den Hove zijn afgedaan.
376.
Geertien, Hans Pijls wed.; burgeresse der stede Sneek; applt
Contra
Obias
Broersma fiscaal aldaar; In Factis, ante primam post Pontianem en voor alle dilay.
Jelle Claes zn voor hem en als man en voogd van Trijcke Meijne dr; te Sibrandahuis bij Dokkum.
Impt
contra
Feie van Heemstra, voor hem en als man en voogd van Aelke
Sterkenburg. Zijn e.h. HET HOFF verklaart de impt. tot zijn eis en conclusie tegens de gedaagde
niet ontvangbaar en cond. hem in de kosten tot 's HOFFs taxatie.
Reijner Sijeurds en Cornelis Copsma als armevoogden van de gemene armen van den dorpe
Bergum (Beg...m)
Contra
Jan Jans als man en voogd van zijn huisvrouw, Henrickie, mr.
Douwe dr; Cornelis Jeroens, binnen leeuwarden, als voogd van zijn huisvrouw, mr Sibrand Douwes
mr. chirurgijn binnen Dokkum, als erfg. van mr Douwe Sibrands haar vader geres. de proceduren.
HET HOFF cond. de ged. aan de impt. in hun qualiteit uit de zate lands ten libelle gementioneerd,
jaarlijks sedert de dood van Hartman Sibrands af te betalen, 6 lopen rogge, en drie tonnen appelen,
met de schaden en intressen, etc; tot de volle betalinge, en verklarende de zate lands daartoe
speciaal gehypothekeerd.en verbonden. Compensatis expensis.
377.
His Lamberts req.
Contra
Ocke Sijouckes zn Phanius, HET HOFF rejekteert de exceptie
en cond. de ged. peremptoir te antwoorden op des req. eis. Reservatis expensis. (= reserveert de

kosten, tot het uitdragen der zaak)
29 nov 1615.
Gerrijt Jans zn van Aernhem commies van de ontvanger Generaal der Geunieerde Provincien, voor
hem en als last hebbende van Timen Volbergen commies van het comptoir van de vs. ontvanger.
Contra
Jfr. Tet van Douma wed. van Sijds van Botnia en de kinderen en erfg. vn de vs. Syds.
In Factis voor Saeckma binnen 2 mnd peremptoir.
Joachim Michiels te Steggerda, reducent Contra
Geert Michiels aldaar gereduceerde;
HET HOFF verklaart de reducent in cas van deductie niet ontvangbaar, en cond. hem in de kosten
van het proces. Tot 's HOFFs taxatie.
378.
Wijger Galties burgemr. van Staveren, voor hem en voor Aeltie Anthonis dr. zijn e.h; impt. Contra
Allard Allards, mede burgemeester der Stede gedaagde; HET HOFF cond. de ged. de impt. te
betalen ter zake van injurien ten libelle genoemd, 32 g.gld en voorts niet ontfangbaar. En in de
kosten. Tot 'sHOFFs taxatie.
Geert Wessels burger te Bolsward, impt. contra
Baucke Aenties te Makkum, voor hem
zelfs en als last en proc. hebbende van Aentie Syeurds en Wijts Sijeurds en in die qual erfg. van
wln. Goijck Aenties. In Factis binnen 2 mnd peremptoir voor alle dilay.
Gerrijt Jarichs zn. Knijff applt.
Contra
Hans Ludisborn c.s. geapp .en excipient. HET
HOFF rejekteert de exceptie en cond. de applt. peremptoir op des applt's mee gelechter (?) libel te
antwoorden; reserverende de kosten ....
379.
Thonis Aris op de Leije, en Hidde Sijtze dr. tot Blije, als voorm over het weeskind van wln. Neel
Jans, bij wln. Cornelis Sijtzes, de wed. van Jacob Jans als erfg. van deselve; Dieuwer Jans dr. e.h.
van Thonis Aris vs; Jan Philips aan O.L.V. Parochie, Henrick en Philips Philips aan St. Anna Par.
tesamen erfg. van Philips Jans, hun vader; Lijs Dirks dr. aan O.L.V. Par. als moeder en wett. voorst.
van haar knn. bij Laurens Jans, Daen (?m) Cornelis te Kollum, cur. over het jongste weeskind van
Cornelis Daens ( Daems !) en Adriaan Cornelis voor hem zelf, te samen erfg. sub beneficio van
inventaris erfg. van Jan Frans zn. van der Meij, gedoemde en req. Contra
Simon Lieuwes te Dokkum als man en voogd van Diewer Pieters. triumphant en req, IN Factis
voor Sandio binnen 10 weken peremptoir.
380.
Wouter Cornelis te Emden in Oostvrieslandt,
Contra
Galeyn Domberger te
Oldega -Sm ged. en excipient. HET HOFF onder de presentatie van de impt. om te willen
refunderen de kosten van de Nederrechter gevallen, rejekteert de exceptie en condemneert de ged.
peremptoir op de impt's eis te antwoorden. Reserverende de kosten tot het uiteinde der zaak.
Lubbe Lieuwes in Akkerwolde

contra

Hendrick Frans dr. wed. Folkert Goities ( niets)

Pieter Claes op Dronrijp; Anne Joachims dr. e.h. van Jan Annes zn Beeck te Harlingen, met consent
van deselve en Trijn Joachims dr. wed. van wln. Tijaard Sapckes, tichler onder de klokslag van
Franeker.
Contra
Hemme Melles te Sexbierum; als last en proc. hebbende van Hidde
Sijeurds zijn stiepzoon. HET HOFF verklaart de req. erfgenamen ad intestato van Trijncke Baucke
dr. en cond. de gereq. de erfenisse en goederen bij Trijnke vs. nagelaten onder inventaris met eede
gesterkt de req. te ontwijken en te laten volgen; om daaraan te bekomen Tuebellianica (?) met
vruchten en profijten en emolumenten, vandien salff de gereq. in executieve zijn recht nopens
fidiecommisionum universale verklarende de req. overigens niet ontfangbaar. Comp. Exp.
381. 30 nov 1615.
Gerbrand Tyepckes binnen Harlingen, als m.e.v. van Rixt Minne dr. applt.
Contra
Jan
Claes te Minnertsga. ........ niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter, en cond. hem in de
kosten.

Buwe Intzes als vander en leg. adm van Intze Buwes scholier op het Capelle leen te Minnertsga,
geassiteerd met mr. Offke Haytzma patroon en collator triumphant
Contra
Oene Joukes Oenema, te Minnertsga, voor hem en vanwege Claaske Douwe dr. Popma zijn e.h. en
c.d.r. HET HOFF cond. de gedoemde zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.
Laurens van Voort, impt
Contra
Elisabeth Versteveren wed. Jelmer Jelles te
Leeuwarden, voor haar en als moeder van de kinderen in echte getogen In Factis voor de
commissaris die hen zal verstaan etc. binnen 2 maanden peremptoir.
382.
Marten Jans capitain te water onder de repartitie deser landschappe, als cessie en transport
hebbende van Meinardo Aetzema secretaris van de Admiraliteit te Dokkum, voor hem en voor
zoveel nodig gecaveerd hebbende voor Trijnke Juckema impt
Contra
Agge Agges tot Tzommarum ( Tzummarum) ged. HET HOFF ord. partijen te compareren voor de
commisaris die henluiden met overroepinge van Meinardo Aetzema zal verstaan, en verenigen
indien niet hem informeren op de faicten.
Jan Epes timmerman wonende te Wirdum; Contra
Tyalcke van Sickingha te Schoot. En de
gemeen ingezetenen van Brongerga. HET HOFF cond. de ingezetenen vs. om de impt. zijn
arbeidsloon aan de toren te Brongerga gedaan tot taxatie van den Hove te betalen, onder deductie
hetgeen de impt. daarvan heeft ontvangen, en condemneert deselve mede gedaagde in de kosten van
het proces, tot 's HOFFs taxatie Verklarende de impt. tegens Tijalcke van Sickingha, niet
ontvangbaar, en om redenen compenseert de kosten van de proceduren, in reguard van dezelve
gevallen, onverkort het recht van de ingezetenen tegens Sickingha vs; zo zij bevinden zullen en hun
defensien ter contrarie.
383.
De 1e dec 1615.
De erfg. van Douwe Nijenhuis req.
Contra
Andries Jelgers requireerden.
HET HOFF verstekt de gereq. van antwoord. en releverende de req. tegen verloop van tijd, gunt
hem alsnog de tijd van een maand om zijn produktie te mogen doen, ordonnerende voorts de zaak
in staat van wijzen te brengen, voor de eerste rechtdag na Carstijd aankomende. Cond. niettemin de
requireerde in de kosten, retardati processus tot 's HOFFs taxatie.
Ulcke Piers burger binnen Leeuwarden, impt
Contra
Douwe Abbema
deurwaarder.
........ te namptificeren 179 car. Gld en ten principale in factis.
Wilcke Jans burger en lakenkoper binnen Leeuwarden, impt
Contra
Syuck wan Winia
te Marrum HET HOFF gehoord. de eed bij de impt. tot versterkinge van zijn rekenboek gedaan,
cond. de ged. aan de impt. te betalen de van 50 c.gld 4 strs met de schaden en intressen etc.... en in
de kosten.
384.
Thonis Riemers, burger en iser verkoper binnen Leeuwarden, impt
Contra
Rompcke
Jans, smid te Roordahuizum; ged. HET HOFF cond. de gedaagde onder de Hove te namptificeren
de somma van 71 c.gld 2 strs 12 penningen. Wijst partijen in factis in forma.
De 5e dec 1615.
Rein Tollinga wonende in Optwijzel, als vader en wett. voorstander van zijn kinderen bij Aeff
Formers dr; zijn overleden huisvrouw, en als mede voormond over Trijn Schelte dr; requirant (
gesustineerd de proceduren?)
Contra
Titus Coenradi, als last en procuratie hebbende
van Andries Courts zijn broeder, als man en voogd over Jets Schelte dr; en Homme Jetses vanwege
Anna Schelte dr; zijn huisvrouw, resumerende de proceduren bij Cornelis Sijes en Tijepcke Hillema
als curateurs over de kinderen van wln. Schelte Thomas, bij Tiets Sietie dr. gesustineerd.
Gerequireerden. HET HOFF verklaart de req. in zijn qlt. voor een 6e part erfg. van wijlen Schelte
Thomas, en cond. de gerequireerde de req. voor 1/6 de geoderen acten en gerechtigheden bij de vs.
Schelte nagelaten te laten volgen, met schaden etc... Verklarende de req. tot de ingebrachte
goederen van wln. Aeff Formers boven hetgene bij de vs. Aeff weder is genoten, niet ontfangbaar,
en om redenen compenseert de kosten, en neffens de helfte der kooppenningen van de verkofte

ontruiminge der landen ordonneert partijen tot het videren van de proceduren en te compareren
voor de commissaris...... etc.
385.
Claes Heres wonende op der Bild, voor hem en voor Trijn Dirks dr. zijn e.h. en c.d.r in conventie en
en reconventie.
Contra
Dr. Albert Monnikhuis, advocaat voor den Hove, gereq. In
conv. en req. in reconventie. HET HOFF cond de ged. volgende zijn presentatie om met de req. te
maken liquidatie, van de granen bij hem aan de gereq, of zijn volmacht geleverd. En de onbetaalde
koopschat vandien ad concurrentem quantitatem de req. In betalinge van zijn schuld te laten
deduceren, ende om redenen compenseert de kosten dienaangaande gevallen. Verklarende de req.
tot zijn eis en betalinge van des grietmans Grovestins, schuld en niet ontfangbaar, en cond. hem in
de kosten, van de proceduren tot 's HOFFs taxarie,en belangende partijen voor de kwestien zo in
conv. als in reconventie ord. deselve te compareren voor dr. Aede van Eissinga Rd Ord. etc....
386.
Tyerck Broers zn. Lyeuckema wonende te Trophorne, als man en voogd van Ock Reijns dr. en c.d.r
impt.
Contra
Nolle Hisses voor hem en als m.e.v. van Sibbel Walte dr. Het HOFF
doende recht ten pricipale cond. de ged. aan de impt. te betalen 153 g.gld; met schaden etc....
De 6e dec. 1615.
Jan van Eminga, req.
Contra
Jacob Harckes c/ux HET HOFF ontheft de req. zijn
verzoek des dat Utie Popckes nog zal mogen worden verhuurd, binnen een maand naastkomende,
ord. voorts partijen de zaak in staat van wijzen te brengen, en cond. de req. in de kosten tot s'HOFFs
taxatie.
Marij Jan van Hueldr, wed. van wln. Gijsbert Laquart, in tijden secr. van Wonseradeel, Griet
Douwe dr. en Dirck Abbes impetranten.
Contra
Dr. Focco Feykens geoccupeerd
hebbende voor Jan Frans zn Rollema, burger binnen Bolsward, voor hem en Gerrit Pieters mede
voor hem en de erfg. van Intze jans; Arnoldus Pieters vanwege Riemck Tijaard Everts wed; zijn
schoonmoeder, Harmen Claes aldaar, als last [ PAG 387.] en proc. hebbende van Trijn, Claes
Henricx wed, zijn moeder tot Tzum, en Simon Jans te Hindelopen en Sinne Melles tot Schraard.
IN Factis binnen 6 weken peremptoir.
Jan Sanders en Trijntie Pieters dr. e.l te Harlingen. Contra
Pieter Bonnes gedaagde. Bij
provisie te namptificeren 100 g.gld en ten principale in factis. In forma.
Dr. Gaius Nauta, secr. der Stede Sneek, als man en voogd van Auck Anne dr. Buma, zijn
huisvrouw, en mede het recht hebbende van Riemer Harings burgemeester der stede Bolsward.
Contra
Jets Wibrands dr, wed. van wln. Gercke Franses te bolsward, voor haar en als
moeder van haar kinderen en Frans Gerckes te Jelsum en Lolcke Gerckes te Bolsward, alle erfg. van
Gercke Franses. IN Factis binnen 2 mnd peremptoir.
Lyeuck Hoppers. wed. van Agge Jarichs wonende tot Astelredam req.
Contra Taco van Bunga
burgemeester der stede van Sneek. In factis binnen 2 maanden peremptoir.
388.
Hubrecht Cornelis zn triumphant en req.
Contra
Frans Jarichs en Catharina
Formenadelaer, e.l. gedoemde en gereq. In Factis voor Harinxma. Binnen 6 weken.
Philips de Rode als mede cred. van wln. Simon Pijnapppel, Luitenant van de Ritmeester Aylva.
Contra
Henricus Regneri als cur. over de vacante goederen van de vs. Pijnappel. IN Factis
binnen 6 weken.
De 8e dec 1615.
Sybe Thomas tot Aenium en Balling Thomas tot Morra in Dongeradeel, voor hem en als het recht
hebbende van hun vader, en in die qual erfg. van Epe Thomas hun overleden broeder impt.
Contra
Tyerck Lyuwes als volm. van Taets Tyerks dr. ged. en opposant. HET HOFF
interrineert de overgelegde brieven van beneficie van inventaris, en cond. de ged. zulks te gehengen
en te gedogen, en zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te doen, en in de kosten van het proces.
389.

Adrieantie Jacobs dr. wed. van wln. Evert Annes, geas. met Jouw Hinnes haar teg. man. Contra
Pieter Cornelis zn metselaar. HET HOFF doende recht ten principale cond. de ged. aan de
impt. te betalen de helft van 50 c.gld; met schaden etc..... en verklaart de impt. voorts niet
ontvangbaar, en cond. de ged. in de kosten. Onverkort de erfenis van haar vader Evert Annes.
Wol Ottes executeur van Geesterland, applt
Contra
Meint Bonnes te Sloot, ( Sloten)
geappelleerde, gebruikt hebbende communio van appel, evenals de eiser; HET HOFF verklaart de
applt. bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard, en doende recht in communie van appel
cond. de appellant in deze appellatie omme van de geadjudiceerde 504 c.gld mede aan de appellant
te betalen de schaden en intressen, sedert de litescontestatie voor de Nederrechter; gehad en gelden
etc....
Pier Harckes te Hogebeintum applt
contra
Wijbe Gerrits burger binnen
Leeuwarden. HET HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard,
en cond. hem in de kosten.
Hans Harts in Optwijzel, triumphant,
contra
Lodewijk Menses in de Drogeham, als
m.e.v. van Taets Heerts dr. zijn e.h.; mede erfg. van Heert Jacobs haar vader, als conj. pers. voor de
andere erfg. van Heert vs. en Ass Liewe dr. gedoemden en opposanten.[PAG 390] HET HOFF
ord. partijen te compareren voor de Commissaris van den Hove, die henluiden zal verstaan en
verenigen indien hij kan indien niet, hem informeren op de faicten.
De 9e dec 1615.
Anna Jucke dr. wed. Wilcke Lieuwes, voor haar en de andere erfg. en Harmen Dirks goudsmid
binnen Leeuwarden, als cessie hebbende van Dirck Reiners, zijn vader triumphant
Contra
Syuck van Winia tot Marrum, gedoemde en opposant. In Factis binnen drie weken peremptoir,
ordonnerende partijen de proceduren voorts in state van wijzen te brengen voor de eerste rechtdag
na Carsttijd.
Dr. Rombert Ulenburch Rd Ord. in dezen Hove als voogd van zijn huisvrouw, imp
Contra
Thae Obbes zn wonende in de Hommerts. HET HOFF verklaart de baere tussen partijen
uitgesproken d.d 2 aprilis laatstleden, executabel en dien volgende cond. de gedaagde de impt. te
betalen 57 g.gld met schaden etc.... en in de kosten....
391.
Sipcke Jarichs scheeps timmerman in Hoorn in Holland, als man en voogd van Asseltien Leijns (
Heijns?) dr. zijn e.h; voor hem en als last en proc. hebbende van Thomas Leyns, burger en kuiper te
Edam,voor hem als oom en besturven voogd over Geertien Egberts dr; nagelaten weeskinderen van
Egbert Leyns, zijn broeder en mede voor Hillegond of Hilleke Leyns dr. binnen Hoorn, geass. met
Thomas haar broeder, en in dien voege mediate erfg. van Leijnse Jans, en Reijnske Thomas dr. e.l
impt.
CONTRA
Willem Wolters voor hem en vanwege Jan Cornelis zijn
zwager, te Oosterwolde geëligeerd hebbende domicilium citandi ten huize van Mr. Johannes
Frankena.
HET HOFF verklaart de impt. niet ontfangbaar. En om redenen comp. de kosten.
392.
Anthonis van Aylva, ritmr. van een compagnie ruiters triumphant;
Contra
Albert
Jurriens gedoemde en opposant.
HET HOFF cond. de opposant zijn opp. kosteloos en
schadeloos af te doen, en ord. dat de executie van de sententie d.d. 23 mei 1605 haar voortgang zal
hebben onder de presteerde cautie, en presentatie van de koopbrief, en cond. de ged. in de kosten...
Paulus Johannes dienaar des Godd. Woords te Gaast en Ferwoude, als geauthoriseerde tutor over
Hidde Alberts, geadsisteerd Aeff Liewe dr. moeder van de vs. Hidde. Impt
Contra
Yed Hidde dr. te Workum, geass. met Eelke Jans haar teg man. HET HOFF verklaart de impt. erfg.
van wln. Gerben Alberts, zijn bestevader, en cond. de ged. over te leveren behoorlijk inventaris, met
ede gesterkt van alle de goederen van wln. Gerbrand Alberts nagelaten, voorts te procederen tot de
scheidinge en delinge der goederen, en de impt. te laten volgen alle alsulke goederen als bevonden
zullen worden door Gerbrand vs. nagelaten te zijn, met vruchten en emolumenten, sampt schaden

etc....

; onverkort de Reformeerde Armen binnen Bolsward tot gelegenertijd. Comp Exp.

Anthonis van Aijlva Ritmr over een comp. ruiters; triumphant,
Contra
Albert Jurriens
ged. en gereq. HET HOFF verklaart de gedoemde en opposant met zijn gedane presentatie in het
19e artikel te mogen volstaan, ontzzeggende daarenboven de triumphant zijn verzoek van executie
aangaande de schaden en kosten in de sententie van 23 mei 1615 verhaald. Comp Exp.
393.
Benne Gosses in Oudega,
Contra
Lieuwe Hessels als m.e.v. van Aet Tyebbe dr. zijn e.h;
HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe sententie recht doende cond.
de applt. originaal ged. te laten volgen de derdepart van een 5e part der Landen bij wijlen Uble
Heerts (Harts?) nagelaten, onverkort niettemin de applt. zijn recht nopens de ver..... der huizinge,
door aftochte van de vs. landen ,verklarende de applt. bij het vonnis van de Nederrechter niet
bezwaard en cond. de applt. in de helft van de kosten.
Eebele Jan Hendriks wed. burgeresse en brouwster te Dokkum, geassisteerd met Meije Jans haar
man, Henrick Jans voor hem zelven, en caverende voor de mede erfg. van Jan Henricx; zijn vader.
impt. Contra
Isbrand Isbrands te Surhuizum. HET HOFF doende recht ten
principale, cond. de ged. de impt. te betalen 34 c.gld; 10 strs, met schaden etc.... sedert de
litescontestatie;
Dominicus Thonis voor hem zelve en als voorstander van Tamme zijn zoon bij Baeffke Pieters dr.
in echte getogen.
Contra
Mr. Claas Cornelis, secr. van de rekenkamer dezer
Landschappe. En Lambert Pieters tot Bolswaard, als geauthoriseerd cur. over Tamme Dominici.
............ niet ontfangbaar............ en comp. de kosten.
394.
Harcke Wijbes als man en voogd van Vos Fijte dr. en Finnert Isbrants als man en voogd van Tzijets
Fijte dr; en voor deselve hun huisvrouwen c.d.r voor de erfg. van Toet ( Tiet?) Fijte dr. hun moeder;
req. en conv. en ged. in rec. Contra
Luts Fijte dr. wed. van Douwe Thomas, burgeresse
binnen Leeuwarden, req. in conv. en ged. in rec., HET HOFF cond. de ged. in conventie voor zo
vele zij erfg. is van wln. Tzijaard Vitus, aan de impt. te betalen haar aandeel van 1325 c.gld in een
van 75 c.glds; in een andere en de helfte van 131 c.gld 14 str 4 penn. In een derde, en van de helft
van 39 c.gld van de grondpachten, volgens de ongecancelleerde quitantien, van Kempo Nicolai, in
een vierde partie verklarende de impt. tot hun eis niet ontvangbaar. En in conventie recht doende,
condemneert de gedaagde voor zo vele zij erfgenamen zijn de impt. in rec. te betalen ofte tegens de
somma in conventie te laten compenseren haar aandeel van 1555 c.gl; en cond. de ged. het gedane
arrest kosteloos en schadeloos aff te doen. Om redenen compenseert e kosten.
De Heren Gedeputeerde Staten dezer Landschappe,
Contra
Cornelis van Anium,
geass. met Sixtus Peijma als volmacht van enige van zijn, Animus (?) crediteuren sampt mr.
Regnerus Bras en Romt Jacobs als mede geprefereerde crediteuren van de vs. Anium en Gerrijt
Dirks wonende te Wijns voor hem en als voogd voor Rints zijn huisvrouw. HET HOFF verklaart
de heren in hun eis tegens C. v.Anium, dr. S. Peijma, mr. R. Bras en Rixt Jacobs niet ontvangbaar;
en cond. hen in de kosten van de procedure tot s'HOFFs taxatie; en cond. voorts de mede gedaagde
Gerrijt Dirks te gedogen dat de impetrants guarand in date 12 april 1614 van halve huren en
schaden etc vandien; deducerende jaarlijks ten laste van hem gedaagde een half tonne butter, en de
impt. daarenboven met de executie ongemolesteerd te laten. Comp. Exp.
395.
Gerloff Rienks wonende achter Cambour (!) als cur. van Jelle alles zijn huisvrouwen broeder,
simpel, innocent ofte in zijn zinnen beroofd zijnde, Rienck Alle dr; e.h. vn Gerloff Rienks, met
consent van Sijeurd Alles te Hallum, Auck Alle dr. e.h. van Joachim wever te Sneek, en Jelle Jans
lijndraaier te Makkum. impt.
Contra
Pieter Benedix als vader van zijn knn. bij wln.
Dijtse, Here Adama dr. ged. In Factis binnen 2 mnd peremptoir voor Eissinga.
( op los briefje: Pieter Benedicx contra Gerloff Rienks : de gedaagde bidt om expeditie van justitie;
Achterzijde: het vs. HOFF verklaart de impt. tegens Cornelis van Anium en dr. Sixtus Peima c.s tot

hun eis niet ontvangbaar, en cond. hen in de kosten tot s 'HOFFs taxatie, en cond. Gerrijt Dirks voor
hem en als man en voogd te gedogen dat de impt. in de sententie vs. in date 12 april 1614, guarand
van Harlingen krijgen met schade en intressen, deducerende tot last van de ged. jaarlijks een half
tonne butter, en de impt. verder ongemolesteerd te laten. )
Dr. Gerrit Loo. Secretaris van der Bild en Jan Jacobs in de Boijs te Harlingen, voor hem en als
voogd van Ebel Walings zijn e.h.; Contra
Douwe Abbema , deurwaarder van dezen Hove.
In Factis binnen een maand peremptoir; en ord. partijen de zaak in staat van wijzen te brengen; voor
de eerste rechtdag na carsttijd.
Dr. Augustinus Polman advocaat voor dezen Hove impt Contra
Saecke Siccama te Lions
voor hem en intervenierende voor Willem Jans te Westergeest zijn meijer. In Factis.
396.
Jan Cornelis en Folkerd Eelkes en Benedictus Seerps als volmachten van den dorpe Wijnaldum,
resumerende de proceduren bij Johannes Overna-um ( Overneij) gewezene predikant aldaar, en
Tyaard Fons ( Lons?) gewezene secr. van Barradeel; als volmachten van het selve dorp.
Contra
Douwe en Rintze Douwes tot Tzummarum, als erfg. van Rintse Douwes hun vader,
Wick Douwe dr. aldaar, en Jets Douwe dr. wed. Jan Jans, burgeresse binnen Franeker.
HET HOFF cond. de gedaagde om de landen en goeden behorende tot Homckema prebende, ofte
Leen, gelegen in Wjinaldum, de impt. te ontwijken, en laten volgen met de vruchten profijten en
emolumenten bij de gedaagde sedert dat hetselve Leen heeft gevaceerd, daarvan gehad en genoten,
nog te hebben en genieten, omme beheerd te mogen worden zo en daar het zal behoren. Onverkort
de nakomelingen van Jan Doekema hun recht voor presentie en anderszins, volgende het accoord.
van den jare 1495 des verdaags voor judica. Zo zij vernemen zullen, en de impt. hun defensien ter
contrarie; en cond. de gedaagde in de ksoten van het proces..
Hancke Bottes tot Menaldum als vader en voorstander van zijn knn. bij Lolck Jochums, dr. zijn
overleden e.h.; Pijbe Jurriens executeur van Menaldumadeel, als m.e.v. van Eelck Taicke dr; en
intervenierende voor Sijbrich Jonges dr. huisvrouw van Jelle Johannes. [ PAG 397.] geassisteerd
met deselve requiranten
Contra
Oene Jonges Req. In Fatis binnen 2 mnd.
Pieter Lemans applt Contra
Antonis van Aijlva, ritmr. van een comp. ruiters.
.......... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter....
Jan Janckes te Marssum, als cur. over de weeskinderen van wln. Ulbe Doeckes en Andreas Tijaards,
dr. allen erfg. van Claes Rijeurdts, en Wijts Ulbe dr; hun bestevader en bestemoeder.
Contra
Jan Annes wonende te Jelsum, voor hem en onder hypt .van goederen, en c.d.r voor Anna Jans zijn
e.h. ged. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. onder genoegzame cautie van alle naemaninge en
aansprake te betalen de somma van 377 g.gld met schaden en intressen en cond. hem in de kosten
tot s'HOFFs taxatie.
398.
Cornelis Edes Feijtema voor hem als als vader van Ede zijn zoon bij Maijcke Jacobs, en Meijnerd
Sakes als m.e.v. van Lijsbeth Allerds dr. req.
Contra
Willem Meijnerds te
Midlum, als cur. bonorum van wln. Pieter Reijnerds. req. HET HOFF ontzegt de req. hun
verzoek en cond. hen in de proc. tot s'HOFFs taxatie.
Tyerck van ?Solckema te Tzijerckgaast, voor hem en als conj. persona mede caverende voor de
erfg. van Lijuts Tietema, zijn moeder,
Contra
Tyalling Broers zn. Lijeukema te Balk,
Tijalling Broers bij Woeste, ofte dicht bij Hemelum als cur. over de knn. van Hans Broers, als erfg.
van Tiet Meijne dr. Tietema, ged. In Factis binnen 2 manden.
Fedde Pibes te Minnertsga, intervenierende onder verband zijner goederen voor Rinnert Oedses
binnen Harlingen; Contra
Oene Hendriks voor hem en zijn mede consorten mede in
Harlingen. In Factis binnen 2 mnd. peremptoir.

Gerck Sappes, Req. Contra
Claes Pieters gereq. In Factis binnen 14 dagen peremptoir,
voor v.d. Sande en de zaak in staat van wijzen te brengen.
Adriaan Willems in zijn qlt; Contra
Maijcke, Jan van Loon wed. Het HOFF cond. de
reqiereerde met de req. In qlt. ten reprochen gesteld te nae de laetsten retroacten te procederen
reserverende de kosten etc....
Frans Jacobs brouwer binnen Haarlem, impt
Contra
Trijnke Gerrits wed. van Jurgen
Rienks nu echte huisvrouw van Cornelis Beerntes binnen Leeuwarden; bij provisie te namptificeren
de somma van 800 c.gld.
Saekle Rienks en Lolck Feddriks dr. te Marrum, applt.
Contra
Fedde Jelgersma burger
binnen Leeuwarden appelleerde. HET HOFF ord. partijen te compareren voor de comm. van den
Hove die hen luiden zal verenigen indien hij kan indien niet hem informeren op zekere poincten van
offitie. POINCTEN: 1. Waneer Gaue Pieters de bestemoeder van Sijts Hettes Jelgersma de omslag
en de huishoudinge heeft opgegeven. [ pag 400.] 2. In wat jaar Sytse Hettes bij de appellant en zijn
huisvrouw is komen te wonen. 3. Alsmede in wat jaar de vs. Sytze is overleden>
Jurrien Hendricx olde burgemeester der stede Leeuwarden, triumphant en req, Contra
Dr. Dominicus Strigelius advocaat voor dezen Hove, en Antie Blocqs e.l; gedoemden.
HET HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder interponerende daarop decreet, dat de
koop van de landen daarin gemeld nog een keer over de kerk en het gerecht zal worden
geproclameerd, ome bij een ieder die het gelieven zal verhoget te mogen worden, bij het lichten van
het zegel uit de wasse, voor dezen Hove te geschieden, ..... en de coper zijn handen te ijdelen, van
de kooppenningen indien hij aan de koop geraakt, te blijven en de gecondemneerde te gehengen en
te gedogen en haar oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. En mede in de kosten.
Gerbrand Cornelis aan St Anna Parochie en Dirck Renicx te Minnertsga zoon en resp. zwager van
Trijn Dirks dr. wed. van Cornelis Gerbrands wonende binnen Harlingen, als last en proc. hebbende
van Abbe Ekes te Hallum als door adsignatie of overwijzinge het recht hebbende van Grietie
Cornelis dr. wed. van Bartout Dirks. En zijn huisvrouwen moeder [PAG 401] etc....
Contra
Dirck Willems zn Ket burgemeester binnen Harlingen, Claes Annes aan St. Anna Parochie, Andries
Syeurdts, smid aldaar, en Gerrijt Pieters, mede aldaar als kopers van de huizinge en landen en enige
roerlijke goederen, van Henrick van Sutphen, en Trijn Dirks dr. aan St Anne Par. en Claes en
Willem Foppes beide burgers binnen Franeker, en zij voor Pieter Gerrits zn moltmaker, en Jan
Nannings mede burgemeester, van Harlingen als postponeerde crediteurs van de vs. van Sutphen.
HET HOFF cond. de mede gedaagde Dirck Willems zn Ket , Claes Annes, Andries Sijeurdts, en
Gerrijt Peters omme de onbetaalde kooppenningen van de gekochte goederen in handen van dr.
Ulenburg te consigneren en deselfde alsmede de anderen gedaagden te gehengen en te gedogen dat
de impt. onder genoegzame cautie daaruit zo veel te lichten ter tijd toe zij hun volle ten achter
wezen volgens liquidatie en quotisatie voor de zelve Heere gevallen met de intressen vandien zullen
hebben bekomen. Compensatis Expensis.
402.
Trijnke Henricx wed. Atse Bruchts in tijden secr. van Dantumadeel; voor haar en haar kinderen, en
onder Ren. S.C.Velleiani. Impt.
Contra
Willem Hoijtes secr van Dantumaeel; wonende
op Rinsumageest, als man en voogd van Meijcke Jans zijn huisvrouw; en c.d.r. onder verband van
goederen. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen 100 g.gld; en een rozenobel of in
plaats daarvan een gouden ring, met schaden etc..... en mede in de kosten van het proces tot
s'HOFFs taxatie.
Dirck Gerrijts oude burgemeester van Harlingen, triumphant, en Req.
Contra
Maijcke
Jan Willems ged. HET HOFF tauxerende de schaden en interesten volgens de sententie van 20 sept
1613 ter somma van 160 c.gld; 15 strs, en orde dat de executie haar voortgang zal hebben. En om
redenen compenseert de kosten v.h proces.

403.
Rommert Gerloffs als vader van Buwe zijn zoon beneficiant van het Lieven Vrouwen Leen ter
Nood; impt Contra
Isbrand Pieters te Buur (Boer?) ...... niet ontvangbaar......
Mr. Lieuwe Sipckes als last en procuratie hebbende van Auck Cornelis wed. van Pieter Sijtie zn; als
cessie en anderszins het recht hebbende van Heer Martio haar broeder in tijden pastoor van Sint
Am(e)ants in de vrijheid van Gele (Geel, België) gelegen. Contra
Jfr. Sijds en Trijn van
Heerma in dezen de zaken aannemende van Johan Dominicus van Heerma, .... geen dictum......
404.
Doekle Seerps en Jan Everts en Trijnke Jans als volmacht van de ingezetenen van de kwartieren van
Indijk en Kleiterp van Bozum.
Contra
Ulbe van Aylva, grietman van Baarderadeel,
Jacob en Uble Wijbrands als volmacht van enige ingezetenen van Mackum, Langaert en de
kerkeburen voor hem zelven en mede van wege degenen de welke tot dezen vs. Jacob eb Ulbe
procuratie gepasseerd hebben. .......... geen uitspraak.......... leeg.
Auck Tyalcke dr. wed. van Hessel Johannis binnen Bolsward, voor haar en als moeder van haar
kinderen appt.
Contra
Griet (??) Sijtze dr. wed. van Mencke Sipkes te Oosterend,
voor haar en voor haar knn. [PAG. 405.] en c.d.r onder hypt . van goederen en onder renunciatie
S.C. Vell. HET HOFF verklaart de appellante bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.
En cond. haar in de kosten etc...
Jarich Knijf eerste klerk van van Ged. Staten,
contra
Jfr. Rixt van Heeringa e.h. van
wln. Tyalling van Botnia (geweest) HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de helft van
2000 c.gld; met schaden etc... onverkort ged. haar recht in executione aangaande de betaling bij
Hendrik Jan apotheker, aan de impt. gedaan, en om redenen compenseert de kosten.
Perckien Jans dr. e.h. van Cornelis Jan Oliviers, impt
Contra
Dr. Gabinus
Foppens, adv voor den Hove als cur. over de goederen van Sijeurd Conincks. HET HOFF ord.
partijen te compareren voor Lyklema etc.... binnen 2 mnd peremptoir.
406.
Nanne Lieuwes te Beetgum, en door het recht van koop van Sijeurd Douwes, en Trijn Lieuwe dr;
zijn zwager en zuster.
Contra
Aeff Claese dr. wed. van Liuwe Johannes, te Berhuizen
onder de klokslag van Nijkerk in Dongradeel; HET HOFF onder de presentatie bij de impt.
gedaan, verklaart de opzegging van 15 pm lands en ¾ deel ten processe gemeld wel en terecht
gedaan te zijn, en cond. dienvolgende de ged. om deselve landen met St. Petri ad Cathedram omni
presentis ongeëert en ongetreden te laten, en op de 5e dag van mei daaraan volgende aan de impt. te
relaxeren, en ontwijken, met schaden etc.... en cond. hem in de kosten etc...
Pieter Jans te Buitenpost
Contra
Coert Pieters te Oldwolde, en intervenierende voor
Douwe Poppes te Kollum. HETHOFF cond. de ged. om aan de impt. te betalen 250 g.gld. met de
onbetaalde intressen en compenseert de kosten.
407
Trijn Lamberts
Contra Hessel Sijtses Rheen als cur. over de goederen van Luijtien
Gerrijts, req-de HET HOFF doende recht op de pointen bij voorgaande sententie d.d. 23 mei
laatstleden uitgedrukt verklaart de requirante tot haar eis en conclusie niet ontvangbaar. En cond.
haar in de kosten van het proces.
15 dec 1615.
Jfr. Rints Roorda, wed. van Upke van Burmania, res de proc. in diens naam geïnstitueerd en mede
erfg. van Georgien van Roorda, haar overleden vader, in dier qual. resumerde de proceduren,
gesustineerd bij Jfr. Doed van Camminga, wed. Georgien Roorda, als momberse over Jfr. Rints
Roorda,en in die qual. gersumeerd de proc. bij Frans van Camminga, als voorm. over Rints Roorda,
impt. in cas van revisie.
Contra
Jfr. Haring van Roorda wed. Albert van
Dekema, Jffrs. Petronella en Parck van Roorda, mediate erfg. van Goffe Roorda. Ged. HET HOFF
cond. de ged. de impt. te restitueren en te laten volgen de 4e part van landen en renten en andere

goederen bij wln. Sibrand van Roorda in zijn testament Hero van Roorda, alias Gratinga voor zijn
erfenisse besproken en toegelegd, met vruchten en profijten sedert de dood van de vs. Heere van
Roorda ontvangen en genoten des dat daarin afgetogen worde hetgene na rechten bevonden sal
worden te behoren en om redenen compenseert de kosten.
408.
Ulke Piers binnen Leeuwarden
Contra
Frans Wopkes te Mantgum. In Factis binnen 2
weken.
Here Frans Frans req. Contra
Fettie Wijbes gereq.
HET HOFF restituernde de req.
tegens verkoop van tijd gunt hem alsnog de mogelijkheid zijn productie te doen voor de eerste
rechtdag na Carstijd; cond. niettemein de req. in de kosten retardati, tot s 'HOFFs taxatie.
Pieter Timens req.

Contra

Fecke Wijbes Req-de .... ut supra in omnibus.

Johannes Rompckes Req.

Contra

Fecke Wijbes

Sijds Piers

Contra

Fecke Wijbes, gereq.

Rintske Floris

Contra

als boven.
Als boven.

Fecke Wijbes Als boven.

Hidde Hiddema
Contra
Popcke Watmans, c.s Req, HET HOFF ord. partijen te
compareren voor Lijklema die hen zal verenigen indien niet hem op de faicten informeren. Binnen 6
weken.
409.
Feio van Heemstra de jonge als m.e.v. van Jfr. Aelke van Sterkenburg, req.
Contra
Jelle Claas gereq. In Factis binnen 6 weken
Marithien Boijens teg e.h. van Gerrit Cornelis van Iselmond, req. Contra
Claes Cornelis
Alberts, als cur. divisionis over de kinderen van Jan Cornelis Alberts, req. In Factis binnen 6
weken.
Benne Gosses en Jan Halbes kerkvoogden in Oudega
Douwe Jaspers. en Eese Bennes en
Eelke Jans als volm van het vs. dorp. In Factis binnen 6 weken.
Bennert Sappema assessor van het gerecht van Kollumerland, Douwe Juriens Wittensteen en Eese
Johannis als volm. van de ingezetenen van Oudwoude;
contra
Hoijte Haijtsma te
Minnertsga, intervenierende voor Jacob Sijeurds zijn landsate. In factis binnen 3 maanden
410.
Deselve requiranten
Contra
Dr. Rijeurd van Juckema als voogd van Maria van
Tijaarda ijn huisvrouw, en vervangende Rentie Fockes zijn landsate. In Factis binnen 3 maanden.
Deselve req. Contra

Eeske Allema op de Wijgeest, in factis binnen 3 maanden.

Deselve req. Contra
Sije Allema oner hypt . v. inv, interveniërende voor Egbert Jans te
Lollum. In Factis binnen 3 maanden.
Guillaume de Graaf, brouwer in “De Rode Leeuw” te Delpht, ( Delft ) impt.
Contra
Douwe Jans en Jets Halbe dr. e.l te Akkrum, ged. HET HOFF rejecteert de exceptie en cond. de
ged. om op de eis van de impt. te antwoorden. Mitsgaders in de kosten van de playdoije.
Tyalling Clases wonende binnen Berlicum,
Contra
Rijeurd Takes burger binnen
Leeuwarden. In Factis voor de eerste rechtdag na Carstijd, peremptoir en voor alle dilay.
411.
Gale Hotzes als tegenwoordige kerkvoogd tot Poppingawier en Sijtze Athes, voor hem en als last en
procuratie hebbende, van enige ingezetenen van het dorp vs; gesterkt met Hugone Petri, dienaar des

Goddelijken Woords te Oosterwierum en deze gecommitteerd voor de Classis Snecana (!)
Contra
Pieter van Albada, ged. In Factis binnen 4 maanden.
Geert Huinga, ammunietie meester generaal van Groningen en de Ommelanden, req.
Contra
Saecke Sinnama gerq. HET HOFF restituerende de req. tegens verloop van tijd, gunt hem alsnog
de tijd van een maand om zijn produktie te mogen doen. cond. hem niettemin in de kosten.
Douwe Epema grtm. van Hemeluner Oldeferd en Noordwolden, en Lolle van Epema dijkgraaf van
de contributie der vs. grietenie en Utingeradeel; voor hem en mede caverende voor Fedde van
Epema, mede Raad der Admiraliteit van Vriesland en het Noorderquartier. req.
Contra
Gerrijt Gerbrans, smit te Franeker. In Factis voor Doijem voorgaande commisaris.
412.
Ael Ariens wed. van Cornelis Gerrijt zn Iselmond, req.
Contra
Dr. Albert Monnikhuis.
In Factis binnen 6 weken voor Jongema.
Trijncke Bonckwerd wed. van Jan Wolbeek, in leven adelborst onder de hopman en Anna
Bonkwerd, e.h. van Martinus Coredre, vaandrig van de Hopman Walsdorp, met consent van
deselve.
Contra
Sicke Breutsma, notaris en postulant te Bolsward, als volm.
van Simon Cornelis zn. Huigh, burger en koopman te Hoorn, en Lolcke Folkerds Bonkwerd te
Spannum. In Factis binnen 6 weken naastkomende,
Guiliaen ( zie 410: Guillaume) de Graef, burger en brouwer te Delft, impt Contra
Fonger Harmens voor hem en als voogd van Aacht Jacobs dr. zij n e.h. en c.d.r. onder verband van
goederen ged. In Factis binnen 6 weken peremptoir.
413.
Adriaaan Schaft, burger en koopman binnen Harlingen als cessie en transport hebbende van Frans
Henricx van der Burgh, impt.
Contra
Frans Martens zn Kijl, voor hem en als
voorstander van de knn. van Ida Baard, in echte getogen. In Factis voor Doijem.
Jan Jans burger binnen Sneek,
contra
Dr. Otto Athonides, ged.
namptificeren 50 g.gld en ten principale in factis.

Bij provisie te

Jelger van Feitsma Raad en Rentmeester Gen. over Vrieslandt, als kerkvoogd van den dorpe
Zweins, hem sterkmakende voor Aaff, Willem Egberts wed, en de wed. van Jacob Broers, althans
het recht hebbende van Jan Rommerts, beide landzaten van de kerke landen aldaar, geass. met Jr.
Bocke van Feitsma zijn zoon, grietman van Kollumerland, en hem sterkmakende voor Hidde
Rinckes, zijn landzate te Zweins, en als conj. persona voor de geïnteresseerden van Heerma, de rato
caverende [ PAG. 414.] en de vs. Grietman mede als last hebbende van Laes Jongema, en Jfr.
Habel van Heerma, e.l. te Wommels, haar sterkmakende voor Trijn Gerrijts. Haar landzate eveneens
te Zweins,
Contra
Saeckle Intes Kingma, In Factis binnen 2 mns peremptoir.
Simon en Aduard Erasmi zonen en Adriaantie van Loo, wed. wln. Harmen Claes, in leven
gezworen gemeensman binnen Harlingen, Contra
Epe Feddes aldaar. Contumax, voorts
in factis.
Pier Dirks secretaris der stede Hindelopen, en Sas Claes dr. echteluiden; Contra
Hellebrand Harmens herbergier binnen deze setde, voor hem en zijn kind bij wln. Martien Jans dr.
ged. en gecont. HET HOFF gezien de citatien en houdende de obligatiebrief van 9 mei 1613 voor
bekend [PAG 415.]cond. de ged. de impt. te betalen 329 c.gld; met schaden etc....
Dr. Sixtus Doma advocaat voor dezen Hove,
Contra
Isbrans Goslicx burger
binnen Franeker, ged. en gecontumaceerde. HET HOFF gezien de citatien houdende de
obligatiebrief van 20 maart 1613 voor bekend, cond. de ged. de impt. te betalen 36 c.gld. Met
schaden etc...

Pietertien Hendriks dr. te Enkhuizen,
Contra
Crijn Lieuwes op het Heerenveen, als
vader en voorst. van zijn knn. bij wln. Tijets Fedde dr. in echte getogen. HET HOFF gezien de
citatien en houdende de overgelegde obligatiebrief van 2 aug 1613 voor bekend cond. de ged. in
zijn eis en name voor het geheel en in zijn vordere qlt. als impetrant te betalen 450 c.gld; waarvan
Jacobidagen 1614 en 1615 telkens 70 c.gld verschijnen, en zo voorts, tot de volle betalinge. Met de
schaden en de intressen tot 6 ten 100. en cond. de ged. in de kosten en boeten.
416.
Jacob Tijebbes Popma binnen Harlingen, impt
Contra
Lambert Dirks en Ida Simons e.l
te Harlingen. HET HOFF gezien de citatiën houdende voor bekend de obligatiebrief van 20 sept.
1613; cond. de gedaagden samen en Lambrt Dirks alleen, aan de impt. te betalen 650 g.gld; met
intressen. Des dat wat de een betaald, de ander er vrij van is; en in de kosten en boeten.
Gerrijt Pieters impt. Contra
Doed Ulcke dr. wed. van Johannes Jaspars, nu e.h. van Gale
Martens; te Sneek, voor haar en haar kinderen. ged. en gecontumaceerde. HET HOFF gezien de
citatien, houdende overgelegde brieven van # 39 mei van 1610 voor bekend cond. de ged. de impt.
te betalen 306 c.gld; als rest van meerdere somma almede van de hoofdsomme sedert de respectieve
verschijndagen, gehad en gelden etc.. en in de kosten en boeten.
417.
Egbert Dirks te Zuidhorn, in Groningerland
Contra
Simon Dirks te Genum. Voor
hem en c.d.r. voor Sibbel Meijnerds zijn huisvrouw, ged. HET HOFF gezien de citatien, houdende
de obligatiebrief van 18 mei 1611 voor bekent, cond. de ged. de impt. te betalen de schaden en
intressen van 50 g.gld sedert de 1e mei vs; tot de 16e sept vs. en in de kosten.
1616.
DE EERSTE RECHTDAG NA CARSTIJT is geweest den ... Januarij 1616
Sijeurd Taekes op het Heerenveen en Wijbe Sijeurds te Gersloot als het recht hebbende van
Martsen Wijbe dr. hun moeije (?) Contra
Baucke Tyebbes te Oldeboorn, aplt.
HET HOFFT doet ten niete het vonnis van de nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende
cond. de applt. te gehengen dat des mederechters sententie in dato 17 sept 1601 en de acte van
tauxatie, van 19 febr. 1602 behoorlijken nar haar forme en inholden ter executie werde gesteld, en
zijn oppositie, daartegen kosteloos en schadeloos af te doen, compensatis expensis.
418.
Sipke Hoites wonen te Steens, als cur. over de 2 jongste weeskinderen van Ipcke Sipckes, en
Remerich Cleas dr; in tijden e.l; nu te Morra in Dongerdeel, en Lomme Ipkes voor zijn interesse
impt. Contra
Aeff Ipcke dr; e.h. van Hidde Taeckes ged. in conv. en eiser in reconventie.
In Factis voor Hillema
Rompcke Sickes nu te Sneek
Contra
Evert Jarichs en Aelcke Jans e.l. onder de klokslag van
Sneek. Bij provisie te namptificeren van 200 g.gld. En ten principale in Factis in Forma.
Doeckle Seerps c.s. als volm van de kwartieren van Indijck en Kleiterp in de dorpe Bozum
Contra
Ulbe van Aijlva en Jacob Gerbrands c.s gereq. .... te compareren voor Harinxma
voorgaande commissaris die hen zal verstaan en verenigen. Indien niet den Hove rapport doen.
419
Sijbrant Wijtzes in Oudega, Contra
Dr. Claes Frelo, suppoost van dezen Hove,
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 55 g.gld; en 30 strs van turff, nog te leveren, twintig
paar duiven of de rechte estimatie vandien, met schaden en interessen, en hetgeen meer is genoten
sedert het vertrek van de ged. uit de huizinge, is genoten, onder deductie mede van tuimelaars in de
huizinge vervloert en arbeidsloon, en voorts niet ontvangbaar.
Dr. Duco van Eminga, hen dragende volmacht ( tot hier doorgehaald)

Hylcke Douwes als mediate erfg. van Gerrijt Wijpckes kinderen applt.
Contra
Jaitie Holles voor hem en mede caverende de rato voor Obbe Eelckes als voorm. over Mennerd
Eelkes weeskinderen en Doijtie Jans als man en voorgd van Syu Douwe dr. zijn e.h.; mede erfg. van
wln. Rein Reins, haar eerste man, alle immediate erfg. van Dirck Meijnerts ( uitgeveegd: Wed)
............. niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter......
419 v. (P.M. Nummering verandert plotseling., nu recto en verso)
Cornelis van Lokhorst koopman te Amsterdam,
Contra
Joost van Heerma ged.
HET HOFF doende mede recht ten principale, cond. de ged. aan de impt. te betalen 7807 c.gld; en
2100 gld. in aan ander partie; met de schaden en intressen etc...
Yd Tijepcke dr. met consent van Sipcke Eelckes haar man; impt Contra
Jacob Tijepckes te
Midlum, Gerbrand Tijepckes te Harlingen, voor hem zelven en Heijn Jans, als m.e.v. van Sijbe
Tyepckes dr. te Englum, en zij tesamen c.d.r voor Trijn Gerbrans dr. en Jan Jelles n/ux hun moeder,
en zwager ged. en de vs. Hein Jans voor hem en zijn huisvrouw gedaagden. HET HOFF cond. de
gedaagden aan de impt. te betalen 100 g.gld; en om redenen compenseert de kosten, en in
reconventie recht doende ord. partijen te compareren voor Hillema, die hen zal verstaan en
verenigen indien niet hem zal informeren op zekere Poincten; POINCTEN: 1 Oft de impt.
reconventionis aan de ged. Ythie Tyepkes rekeninge van zijn administratie heeft gedaan? 2. Oft
Ydke de crediteurs van Tyaard Wijbes haar wln. man heeft betaald en daarvoor de goederen
behouden. 3. Oft Ydke niet met de naaste vrunden van Tyaard Wijbes, is verdragen dat zij
behoudende de goederen de schulden zoude betalen. 4. Oft de specificatie van de schuld in de art 13
tot 17 oprecht van haar of Tyaard Wijbes hebben geconcerneerd. 5. Wat bescheid de impt.
reconventionis heeft van de gearticuleerde granen en kue ( koeijen?) in het 18e artikel,
Fol. 420 recto.
Simon Simons Mollenaar op het Vliet, en Tiet Gerrolts dr. e.l.; in cas van req. Contra
Reiner Jans binnen Harlingen in cas van req. en reconventie. HET HOFF doende recht op de
poincten vij vorige sententie van 18 juli 1615 niet gedecht (??) cond. de gereq. omme de
reversaelbrief van de 6e mei 1595 ten libelle gemeld te stellen in handen van Gellius Hillema, Rd.
Ord. om aldaar te verblijven ter tijd toe partijen in hunne differentien zullen zijn ontscheiden. En
om redenen compenseert de kosten, en in reconventie recht doende verklaart de req. tot zijn eis en
conclusie niet niet ontfangbaar; en cond. de ged. in de kosten tot 's HOFFs taxatie.
Geerck Sappes
Contra
Claes Pieters te Franeker Req. HET HOFF ord. partijen te
compareren voor dr. Johan van de Sande, die henluiden zal verstaan en verenigen indien hij kan,
indien niet, hem informeren op zekere poincten: 1. Oft Marten Jans zn .Rossum eigen landen of
huizen heeft. 2. Indien ja, waar deze gelegen zijn.
420 verso.
Jan Wouters, chirurgijn op de Joure, Req. Contra
Peter Simeijns (?) gereq. In factis;
binnen twee maanden
Jffr. Catharina de Prenger, e.h. van Jr. Albert van Jemgum, voor haar zelve op het huis ter Ekel te
Norden, in Emderland, als universeel erfg. van Jacob De Prenger in leven ritmr. van de Co. Mt. van
Denemarken impt
Contra
Ferderik van Inthiema.
HET HOFF ord. partijen te compareren voor Saeckma, Rd. Ord. etc. POINCTEN: 1. Hoe veel
penningen de ritmr. Prenger zo voor als bij de laatste afrekening ontvangen heeft. 2. Oft de
gedachte ritmeester voor of na gemelte afrekeninge de 1900 rijksdaelers aan een Lutzou belegd
heeft ? 3. Hoe veel penningen de ged. en zijn broeder bij de laatste afrekening als daar te voren ter
oorzake van hun respectieve diensten van de koning van Denemarken genoten, en ontvangen heeft.
[PAG 421.] 4. Hoe veel penningen de gedaagde voor hem en zijn broeder uit Denemarken hier te
lande mede gebracht heeft. 5. Te recouvreren de monster rolle en affrekeninge zo van de ritmr.
Prenger als de ged. en zijn broeder. 6. Oft ook iemand anders als dr. Annius de ged. heeft horen
zeggen dat wijlen Prengers laste of het geld onder hem solde berusten?

Simon Simons Mollenaar op het Vliet en Tiet Garrolts dr. e.l triumphanten en req.
Contra
Reijner Jans wonende te Harlingen gedoemde en gereq.
HET HOFF verklaart de ged. met zijn gedane aanwijzinge niet te mogen volstaan, ordonneert dat de
executie van de sententie d.d 15 juli 1615 haar voortgang zal hebben, ter somma van 800 g.gld;
onder deductie van 290 g.gld; van gelijken van 214 g.gld met de schaden etc.... ; van beide sommen
tot date van cessie, bij de triumphant aan de gedoemde gedaan, onverkort de gereq. zijn recht bij
nieuwe instantie aangaande het reversaal op des triumphant holdende, en bij Jesel Anne wed. hem
gecedeerd, volgende het accoord. d.d. 18 sept 1614; onverkort mede de triumphant zijn recht
tegens de ged. aangaande de verkopinge van de halve molen te Kollum, de schade en intressen bij
de triumphant gepretendeerd, en gelden ofte anderszins de kooppenningen vandien en een ijder zijn
defensien ter contrarie. Doch zo namaals bevonden mocht worden meer aan Douwe Gosses en zijn
vader betaald te zijn, als de 290 g.gld met de intressen zal de gecondemneerd t'selve te goede
komen en bij de triumphant van betalinge geleden worden. Compensatis expensis.
422.
Ulke Piers burger binnen Leeuwarden voor hem en als wett. voorst. van zijn zoon Claes Ulkes
wonend te Kollum, impt
contra
Gercke Wijbes als voorst. van zijn zoon Wijbe en
Rempcke Sipkes executeur te Collum In Factis binnen 2 maanden peremptoir.
Deselve impt. Contra
Gercke Wijbes, burger binnen Leeuwarden, als wett. voorst. van Trijn
zijn dochter en Rempcke Sipkes executeur van Kollumerland. In Factis binnen 2 maanden.
Deselve impetrant
Contra
binnen 2 maanden peremptoir.

Gercke Wijbes en Rempcke Sipkes te Kollum, executeur.

Andries Jacobs voormond over het weeskind van Geert Jacobs, geres. de proceduren bij de vs.
Geert. Contra
Joachim Lubberts te Sonnega, applde. Te compareren voor de
commisaris,van den Hove [PAG 423.] die hem zal informeren op zekere POINCTEN 1. Hoe oud
de appellant geweest is ten tijde van de verkopinge van de landen? 2. Oft de applt. de penningen
van de verkochte landen geprocedeert heeft voor zijn aandeel niet ontvangen en genoten heeft. 3.
Wanneer de proceduren voor de Nederrechter eerst zijn aangesteld.
Tyam, Jouwer en Hijlck Folkerts drs. en Gerrijt Folkerds triumphanten, en req. in conv. en in
reconventie gereq,
Contra
Freerck Dirks te Wirdum, Hotze Algers binnen
Leeuwarden en Thomas Pieters aldaar, sampt Jan Janckes alsmede crediteurs van Siju Inte dr.
gedoemde.
HET HOFF compenserende de onderhoudinge van de triumphant in cost en
klederen, en wes hij respectieve lijk ontvangen heeft, volgende de aanwijzinge bij haar declaranten,
van schaden en intressen van Tyam Folkerts, geheel capitael ter somma van 211 g.gld; en 11 g.gld
14 strs. En de intressen van Hylck Folkerts, boven de 53 g.gld; haar nog van haar kapitale somma
resterende ter somma van 27 g.gld; 2 str en 8 penn. Verklarende Jouwer Folkert dr. en Gerrijt
Folkerts boven v.... compensatie tot verdere intressen niet geraeckt, des dat als resten van meerdere
hoofdsomma Jouwer 384 g.gld en Gerrit vs. 395 gelijke guldens nog zullen gevolgd worden, alles
onder deductie van de penningen bij de triumphant na de vs. sententie ontvangen, veklarende
partijen in conv. en reconv. verder niet ontfangbaar. Comp Exp.
424
Everard del Vaille, onder beneficie van inventaris universeel erfg. van Mr. Antonis del Vaille in
leven Rd. Ord. en crediteur van deselve.
Contra
Aarnd Ariaens, schepen der stede
Leeuwarden en Francois Swart als man en voogd van Antie Cornelis dr. nagelaten wed. van Mr. Jan
Montzma, in tijden advocaat van den Hove. HET HOFF verklaart de impt. niet ontfangbaar en
om redenen compenseert de kosten.
Philips Jacobs zn, Althonis (?) wonende op der Bildt
contra
Soet Carste dr. wed. van
Tiel Bastiaans, voor haar en haar kinderen en Lol Bastiaans en Anna Tiels, nu maior annis zijnde
geappelleerde HET HOFF verklaart de applt. bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard en
cond. hem in de kosten van het proces.

425.
Edzart van Grovestins te Englum, Paulus Ghemmenich secr van Franeker, Nicolaus Johannes
dienaar des Godd. Woords in Berlicum, en Freeck Frijmoet luitenant van Tiete Hettinga. Applt
Contra
Georg, vrijheer thoe Schwarzenbergh, Watze van Ockingha en Tading van Adeelen
als volmachten van Menaldumadeel; en Jan van Grovestins, mede Gedeputeerde Staat; van Utrecht
appellanten. HET HOFF doet te niete het vonnis van de Commissaris en bij nieuwe uitspraak recht
doende verklaart de applt. met zijn respectieve achterwezen voor de geappelleerden geprefereert te
zijn, op de goederen van Jffr. Hester Huiskens en om redenen comp. de kosten.
Aarnt van Boijmer secretaris van Oostdongeradeel impt.
Contra
Doijtze Wijbes en
Trijn Claese dr. e.l te Wolsum. HET HOFF verklaart de opzegginge van de zate lands ten libelle
gemeld, wel en terecht gedaan, dienvolgende cond. de gedaagde deselve zate sedert Petri ad
Cathedram lestleden ongetreden en onge-eert te laten liggen en de ontruiminge ten profijte van de
impt. te ontruimen en ontledigen. Compensatis expensis.
426.
Adriaan Cuijck binnen Leeuwarden, voor hem en Cornelis Cuijck zijn zoon bij Houck Wigara
getogen, impt
Contra
Jan van Sichem alhier, als man en voogd van Eelckien
Benedictus Oedsma ged. HET HOFF verklaart de impt. tot zijn eis niet ontfangbaar. Comp Exp.
Henrick Laes zn. Coenders. Rechter aan O.L.V. Parochie, als cur. over Wouter Ariaens te Stiens,
Contra
Frids Tijepkes als mede curator over de vs. Wouter. Ged. In Factis binnen 2 mnd.
De procureur generaal in naam van deze Landschap, en mede vanwege Jelger van Feitsma, Raad en
Rentmr. Gen. Contra
Gerrijt Radijs, eerste deurwaarder v.d. Hove. HET HOFF cond. de
gereq. om de huizinge en hovinge ten profijte van de Landschappe te ontruimen, en ontwijken, mits
hebbende de betaling van melioratiën, bij hem aan de hovinge gedaan; tot taxatie van den Hove,
Verklarende de req, tot zijn vordere eis niet ontfangbaar.
Saecke Sickama tot Lions impt Contra Geert Huinge als m.e.v. van Ludzer Piersma .( leeg).
Gosse en Johannes Wijbe zonen, Contra
Abbe Hettes mede rechter van Raarderhem,
voor hem en zijn knn. bij Jel Hidde dr; Wolter Reins te Goinge, als m.e.v. van Sijds Abbe dr; en
Hette Abbes en Pieter Meiles als m.e.v. van Hid Abbe dr; als mede erfg. van Jel Hidde dr. hun
moeder. gereq. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de intrest van de wanleveringe der
landen en voorts niet ontvangbaar. Comp Exp.
428.
De Proc. Generaal
Contra
Dr. Gellius Jongestal ged. HET HOFF verklaart de ged. met
zijn verklaring en presentie in het 72 en 73e artikel te mogen volstaan en de impt. daar te boven
niet ontfangbaar.
Focke Jensma req. in conv. en gereq. in reconventie;
Contra
Meile Jensma als
geauthoriseerd cur. over de wezen van wln. Rompck Crijns en Sijouck Jensma in tijden e.l.; in
conv. en reconventie In factis voor Ulenburch.
Rienck Halbes req. Contra
Jan van Ees gereq. HET HOFF restitueert de req. tegens
verloop van tijd; gunt hem alsnoch de tijd van 14 dagen om zijn productie te mogen doen.
Jan Henricx impt.
contra
En ten principale in Factis.

Hert Pieters. Bij provisie te namptificeren 156 c.gld 15 strs.

Juffr. Tet van Douma e.h. van Sijds van Botnia
Contra
Seerp Hania. HET HOFF
ontzegt de req. zijn verzoek en cond. hem in de kosten. Tot 's HOFFs taxatie.
Ebsien Bennes, Henrick Jans, Jelle Jans en Jan Halbes als schouwers van de hooiweg van Oudega.

Contra

Reijncke Wijbrands.

Doede van Ockema req.
Contra
Rienck van Sijtsma ged. HET HOFF houdende de
playdoie aan des req. zijde voor geconcludeerd cond. de selve gereq. omme te eligeren en over hem
te doen authoriseren curatorem ad litem ende op des selves namen 't processe te doen henstellen (?)
ofte andersins te gehengen en te gedogen dat bij hem curator werde gesteld . Res. Exp.
430.
Douwe Abbema req. Contra
Ulcke Piers gereq.
HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek
boven de peresentatie bij de gereq. gedaan. Res. Exp.
Geert Hendriks brouwer binnen Leeuwarden; voor hem en als m.e.v. voor Anna Jans dr. zijn e.h.
Contra
dr. Henricus Gualtheri secr. der stede Leeuwarden. IN Factis binnen 2 mnd
peremptoir.
Wolter Jans en Oege Claes als mannen en voogden van Impcke en Jancke Jans drs. hun
huisvrouwen, en tesamen als geauthoriseerde curatoren over Aart en Sibrich Jans, en als conj. pers.
hen sterk makende voor de drie kinderen van Timen Pieters, en Machtel Aards, hun halfzusters, en
broeder, tesamen erfg. van Timen en Machtel v.s.
Contra
Pieter Jans wonende bij Kollum, hem dragende cur. ad divisionis van Imcke Jancke Jans ; Aard en
Sibrens Jans ged. en gecontumaceerde. .......... Contumax en voorts in factis.
431.
Jelmer Pieters
Contra
Sible Wilckes en Doede Jans in qlt. gedaagden.
HET HOFF rejecterende de exceptie cond. de ged. peremptoir op de impt. eis te antwoorden.
Jan van Elen req.
Contra
Saecke Jans nom ux. HET HOFF versteekt partien van
vordere produktie salf wes ad secx septimanas ingebracht zal worden.
Mathijs Jans zn Onderwater triumphant
Contra
Marten Hilles req.
HET HOFF cond. de gedoemde om des triumphant's artikelen onder ede van calumnia te
beantwoorden, binnen 3 weken en in de kosten retardatie processus.
Claes Heres wonende aan St Anna Par. op der Bild req. Contra
Jacob Sibes voor hem
zelven en Hessel Frans zn. als m.e.v. van Willemke Ariaens dr. gereq. en excipieerde. HET HOFF
rejecterende de exceptie cond. de ged. peremptoir te antwoorden op des req's. eisch. Res. Exp.
432.
Rijckien Stevens c.s impt
Contra
Douwe Thomas te Witmarsum, als borge onder ren.
van disc. voor Minne Sipkes en Foeck Thomas dr. ged. en gecontumaceerde. HET HOFF gezien
de citatien ; houdende de overgelegde huurcedulle vn 8 april 1614 voor bekend cond. de ged. te
betalen 490 c.gld als rest van meerdere somme, met schaden etc en in de kosten.
Abelus Cuiriander des Frieschen regimenten, gewaldige provoost, impt Contra
Ebel Broers dr. ged. en gecontumaceerde. HET HOFF gezien de citatien ; gehoord. de eed van de
impt. tot versterking van zijn aangeven gedaan, cond. de ged. aan de impt. te betalen 58 C. gld 6
strs. Mitsgaders in de kosten.
Hof 16712 of Quaclap YY 26

(1616. )

Tweede zitting- de eerste staat nog in de vorige Quaclap.
1.
DE EERSTE RECHTDAG NA VASTENAVONT anno 1616 is geweest de 21 Februari des selven
jaars.
Anna Jucke dr. wed. van Wilcke Lieuwes voor haar en vanwege de andere erfg. van Wilcke vs. en

Harmen Dircks mr. Goldsmit in Leeuwarden, als cessie hebbende van Dirck Reiners zijn vader,
triumphant, impt. van brieven van Executie.
Contra
Syuck van Winia te Marrum,
gedoemde en opposant. HET HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder, interponeert
daarop decreet, ordonnerende dat de verkopinge van de landen daarinne gemeld noch eenmaal over
de kerke en het gerechte zal worden geproclameerd, om bij een ieder die het gelieven zal verhoogd
te mogen worden bij het lichten van het zegel uit de wasse, voor dezen Hove te geschieden op den
16e aprilis aankomende; condemneert de koper zijn handen te ijdelen van de kooppenningen indien
hij aan de koop geraakt, te blijven, en de gedoemde zulks te gehengen en te gedogen, en zijn
oppositie daartegens kosteloos en schadeloos af te doen, mitgaders in de kosten van de proceduren
tot 's Hoffs taxatie.
Frans Martens zn. Kijl voor hem en als legitime administrator over zijn kinderen bij wijlen Ida
Baard zijn overleden huisvrouw in echte getogen. Contra
Saeff Henricx, burgemeester in
Harlingen. HET HOFF verklaart de applt. bij het vonnisse van de Nederrechter niet bezwaard. En
cond. hem in de kosten van het proces.
2.
Cornelis Allards als cessie en transport hebbende van Minne Sipckes wonende te Harlingen,
Impetrant en excipieerde;
Contra
Meed Simons en Gerrijt Jobs aldaar, gedaagde en
excipienten; HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremtoir op des impt. eis te
antwoorden, en cond. Gerrijt Jobs in de kosten van de playdoye in zijn respect gedaan, reserverende
de kosten tot het eind van de zaak.
Aarnd Baukes op Weerdeburen, applt.
Contra
In Factis binnen 6 weken peremptoir. En voor alle dilay.

Gerrijt Assiens Potter te Kollum;

Archibal(!) de Betune Lieutenant van Capitain Forbes garnizoen houdende binnen Utrecht, en als
last en procuratie hebbende van Jfr. Christina Sas, weduwe en boelhoudster van wln Beernd van
Uteninge, innleven van het gerecht der stede Utrecht, en van Elisabet en Adriana van Utenenge,
voor haar zelven en van Jacob van As van Wijk canunnik van St. Pieter binnen Utrecht, als voogd
van Elisabeth Floris dr. van Utenenge, erfg. van de voorn Berend van Utenenge, triumphant en req.
Contra
Jan van Leeuwen, gedoemde en opposant. In Factis voor Hillema binnen 5 weken
nakomende.
3.
Johannes Atsma te Oosterwierum imp. in conventie en ged. in reconventie
Contra
Pieter Gales aldaar, en Sibrand Joukes te Doijem ged. in conv. en impt. in reconventie.
HET HOFF cond. de ged. de landen ten Libelle gemeld te relaxeren met vruchten profijten en
emolumenten, door des ged. weigering gehad en geleden, nog te hebben en te lijden. Onverkort
Joucke Sibrands zijn recht tegens de mede gedaagde Pieter Gales, en cond. deselve Peter in de
kosten tot zijn respecte gevallen, tot s 'Hoffs taxatie en de vordere kosten
Agge Frieskes als last hebbende van zijn oom Agge Jarichs, beide op Harich; als volmachten van
hetselve dorp en van Mirns en van Bakhuizen. Req.
Contra
Buwe Intses volmacht van
Doniawerstal; Ecke Heres mede rechter en volmacht van Lemsterland. Hobbe Baard, volmacht voor
Haskerland. Fedde Rouckes mederechter vn Schoterland. Gereq. HET HOFF ord. partijen te
compareren voor Ulenburg, die hen zal verstaan en verenigen indien hij kan indien niet hem
informeren op zekere POINCTEN van Offitie. 1. Waer Douwe Tietes dam is gelegen? 2. Oft
Douwe Tietes dam en Leaxter Necke (Mecke?) een ding is. 3. Oft de slinke is het uiterste limiet in
van Leaxter Necke nae het noorden en hoe veere Laexter Necke nae het suijden is steckende? 4 Oft
de achtien roeden in Leaxter Necke zijn gelegen dan, oft die op het noord of het zuid van Laekster
Necke leggen? (PAG 4) 5. Oft ook ooit de impt. enige dijken in Laekster Necke hebben gehad. 6.
Of de plaets waer de achtien roeden gelegen zijn voormaals dijck zijn geweest. En wie deselve
gemaakt heeft of tot zijn laste gelegd zijn. 7. Of Laekster schar of Necke één ding is.?
27 febr 1616.
Mr. Gerard van Leeuwen mede advocaat in den Hove van Utrecht voor hem en als mede erfg. van

Henric van Leeuwen, triumphant en requirant.
Contra
Jan van Leeuwen gedoemde en
opposant. HET HOFF condemneert de gedoemde om zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te
doen, onder de presentatie bij de triumphant in het 2e en 3e artikel gedaan, en dat de sententie van
27 okt. 1615 zal worden afgedaan, onverkort de gedoemde neffens de parchelen bij compensatie
gemoveert zijn recht zo hij vernemen zal; en de triumphant zijn defensiën ter contrarie.
His Lamberts dr. wed. van Paulus Frans; zn. Ens; en Frans Paulus des selven zoon; binnen
Bolsward.
Contra
Ocke Sijoukes zn. Phanni. In Factis voor Doyem, binnen 3 weken
naastkomende. En voor alle dilay.
5.
Jan van Heerma te Bolsward, Jfr. Byeuck van Heerma wed. van Frans van Cammingha, en Tyerck
van Heerma mede Gedeputeerde, der Staten, als erfg. van Goslijck van Heerma, hun vader.
Contra
Hobbe van Haitsma voor hem zelf, dr. Gijsbert Bouricius advocaat voor dezen Hove,
als geauthoriseerd curator over de Jfrs. Eebel en Foeckel van Haytsma, kinderen van Bonne van
Haitsma bij Jfr. Johanna van Botnia in echte getogen. HET HOFF cond. de gereq. met de req. te
procederen tot scheiding van partien gemene goederen; en voorts aan de req. uit te keren 2770
g.gld; en 3545 g.gld; in een andere partij, met de schaden en intresen; ...( etc); en dit alles voor twee
6e parten; des dat de ged. hier tegen zullen mogen korten hunner competentien zo volgens de req.
presentatie te hebben gedaan, alsmede de somme van 100 g.gld; aan Anna Pieter Claes wed; en haar
stiepzoon afgelost; uitgezonderd van 270 g.gld de gereq. als erfg. van Bonne van Haisma,
competerende; en neffens de tweehonded tot de funerale expensen in december des jaar 1605
gepretendeerd, opgenomen te zijn, reserveert de req. hun recht bij nieuwe instantie, en de gereq. hun
defensien ter contrarie, Compensatis expensis. Ordonnerende partijen voorts te compareren voor
Ulenburg, die hen zal verlijken op zekere poincten van OFFITIE: 1. Oft Goslick van Heerma de 300
g.gld aan Hessel van Heerma betaald van de administratie, over des zelven goederen gehad, bij het
leven van Jfr. Catharina van Heerma schuldig zijn geweest; 2. Of daarna schuldig geworden? Of
hoeveel van dien. En tot dien einde de rekening te recouvreren. 3. Wat penningen de gedoemde de
req. uit uitkomsten hebben genoten; 4. En oft deselven niet hebben geconvenieert Jfr. Catharina van
Heerma; en voor hoeveel? 5. Hoe veel de huizinge van Jan van Heerma bewoond is geweest, boven
de reparatien jaarlijks, wel te huur gedurende het echte van partien olders behoorden gedaan te
hebben? 6. Oft de huren van Walte Terp, Johan van Heerma, een der requiranten alleen hebben
toebehoord. 7. Ende oft deselve bij partijen olders staande echte zijn genoten? 8. Item, wie de
bleken bij wln. mr. Goslick van Heerma verhuurd, voor 50 g.gld tobehoort. 9. Ende oft de huren
daarvan staande echte bij wln. Goslick van Heerma zijn genoten en voor hoe veel jaren.
5.
De eerste maaart 1616.
Ede Douwe en Harmen Fedde zonen n Ulck Fedde dr. e.h. van Claes Alberts, en Eesck Fedde dr.
e.h van Aencke Jans, met als consent van deselven als voor 5/6e parten erfg. van Sijds Douwe dr;
in leven huisvrouw van Taecke Taeckes te Kimswet.
Contra
De vs. Taecke
Taeckes. ....... niet ontvangbaar.........
Jan Martens Gravius ontvanger van Wijmbritseradeel als cur. over wln. de hopman Jan van Ewens
kinderen;
Contra
Hendrick Aarnds Bardwijck voor hem zelven en als erfg. van Aarns
Gerrijts, mede voor de andere erfg; en Douwe Poppes secr. van Workum, vanwege zijn huisvrouw,
en het exploot geaccepteerd hebbende van de andere erfg. van Wijm Hans zn. (?) gedaagde.
HET HOFF verklaart de impt. tot zijn eis niet ontvangbaar..... en cond. hem in de kosten..... En
neffens de andere mede gedaagden ord. partijen te compareren voor Hillema.... etc.
Pieter Ipckes als geauthoriseerde cur. over Jan Jans, het nagelaten weeskind van Jan Lieuwess (?)
bij Aeff Ipcke dr. IN Factis binnen 2 maand peremptoir.
7.
Lieuwe Fopma te Arum als volmacht en procuratie hebbende van Jan Louws en Hille Dirks
triumphant en req.
Contra
Wytze van Beyma voor hem en als vader en wett. voorstander
van zijn knn. bij Fedke Doeke dr. Lamminga in echte getogen. ged. en opposant. In Factis

Jelle Greolts wonende Ter Soel voor hem en vanwege de mede erfg. van Greolt Jelles c/u hun vader
en moeder; Contra
Auck Sickes als moeder en wettige voorstander van Sicke en Eelcke
Wijtze zonen bij Wijtze Eelkes haar overleden man getogen en Sijeurdke Otte dr. wed. van Isbrand
Wijtthies. ded. In Factis; in forma.
3 mrt 1616.
Allard Gratema voor hem en en als door scheiding het recht verkregen hebbende van Menzo
Gratema hun vader; en Hijlck Cornelis zijn moeder;
Contra
Dirck, Jan Saeckles te
Wierum als v.v. Trijnke Aucke dr. als gen erfg. van Aucke Buwes hun vader c.d.r voor de mede
erfg. HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie recht
doende verklaart de applt. originaal niet ontvangbaar tegen de orig ged.
Comp. Expensis.
8.
Douwe Douwes, snijder en burger binnen Leeuwarden req.Contra
Salvius Nicolay notaris en
postulant binnen Leeuwarden als geauthoriseerd cur. over Lutske Beernds. gereq.
HET HOFF onder de conclusie bij de req. gedaan cond. de gereq te betalen ter cause van Lutske
Beernds alimentatie 15 g.gld jaarlijks boven het gene bij de req. In de rekeninge voor uitgave is
gesteld en tot zijn vorderen eis niet ontvangbaar.
Jfr. Geelcke van Diepholt reassumernde de proceduren bij dr. Broer Hannia uit haar name gedaan,
impt. Contra
Jfr. Liscke ven Heringa, e.h van Eernst van IJsselmuiden, bij dezelve en
consent van haar man wonende binnen Groningen, dr. Gabinus Foppens, adv. v.d.Hove als cur. tot
de ontscheidinge van Jr. Coert en Jfr. Anna van Isselmuijden als erfg. van Eppe van Heringa, hun
wijlen oom, van de goederen in dezen lande gelegen. HET HOFF houdt de proceduren voor
geconcludeerd en wijs partijen in factis in forma.
Neel, mr. Jan Doijma dr. e.h van Simon Bernardi Conrector te Franeker geass. met deselve;
contra
De weesmeesters der stede Franeker. IN Factis binnen 6 weken.
9.
De 5e maart 1616.
Syds van Botnia mede raad van Staten der Verenigde Nederlanden, en Grietman van
Wijmbritseradeel;
Contra
Jan Martens Gravius ontvanger van het vs. deel; als last en
procuratie hebbende van de ingezetenen. ........... niet ontvangbaar...........
Dueckele Seerps, Jan Everts en Tyerck Jans als volmachten van de ingezetenen van de kwartieren
van Indijck, en Kleiterp in den dorpe Bozum;
Contra
Ulbe van Aylva, grietman van
Baarderadeel en Jacob Gerbrands en Ulbe Wijbrands als volmachten van enige ingezetenen van
Mackum, Langaard, en de kerkeburen voor hem zelven en mede voor degenen die tot de voorn
Jacob eb Ulbe procuratie gepasseerd hebben. Gereq.
...... niet ontfangbaar en onverkort haar
rechten peremptoir ter contrarie hun defensien voor de req.
Rints Aucke dr. Hotsma wed. van Sicke Ulbe zn. Tasma mede binnen Leeuwarden;
Contra
Lambert Jans, Tyalck Auke dr. met consent en assistentie van Wigle
Roukema haar man, Ebel Aucke dr. e.h van Rompcke Rompckes Twinberger, met consent en
assistentie van deselven en Rijeurdt en Gerloff Andreas zn. Siccama als erfg. ex testamente van
Jouck Aucke dr. hun zuster en moeije.
HET HOFF verklaart de impt. tot haar eis en conclusie
[ pag 10.] tegen Lambert Jans niet ontvangbaar; en doende recht tegens de andere gedaagde, cond.
deselve de impt. te leveren perfect inventaris, bij ede gesterkt van alle Joucks goederen, roerend en
onroerden; een Quartam Te....? van het aandeel de impt. competerende, met de vruchten en profijten
... en voorts niet ontfangbaar.
(10.)
Nicolaas Jacobans, postulant binnen Harlingen, voor hem en als man en voogd van Auke Andries
dr; en cavernde de rato;
Contra
Bartel Willems zn. Lijddel burger binnen de vs. stede;
HET HOFF cond. de gedaagde ter zake van injuriën de impt. te betalen 16 g.gld verklarende de
impt. tot zijn vordere eis niet ontfangbaar. En cond. de ged. in de kosten van het proces.

Everard del Vaille, onder beneficie van inventaris erfg. van mr. Anthonis del Vaille, zijn vader en
crediteur van deselve,
Contra
Wigle Buijgers n/ux intervenierende voor Jan Pieters te
Kollumerzwaag. HET HOFF cond. de ged. koopbrieven te ontvangen en reversalen te passeren,
van de verkochte landen ten libelle gemeld, en die ten processe zijn overgelegd; en de
kooppenningen ter somma van 70 g.gld in een en vn 40 g.gld in en ander partije daarinne verhaalt
op termijnen op te brengen, en in handen van de heer Laelius van Lyklema te stellen,en te betalen
de consignatie en consent penningen. En alle andere ongelden op de consignatie rede gevallen; of
nog mochten vallen; voor zovele die bij hem mede zijn betaald; (PAG 11) en de impt. van
dezelve te bevrijden; en daarenboven te betalen alle schaden en intressen, gehad en geleden.... etc.
en in de kosten van de proceduren tot s'Hoffs taxatie.
Sixtus van Camminga als wettige voorstander van Taecke van Camminga, de jonge, getogen bij
wln. Fedke Ockinga; Jarich van Ockinga, als voogd over Jfr. Hylck van Ockingha, Gerrolt van
Cammingha als voogd van Jfr. Catharina van Camminga, en Hessel Raes de Vervou, als voogd van
Jfr. Sijouck van Cammingha, erfg. van wln. Jffr (?)[ vergeten Saepck, zoals uit volgende zaak
blijkt] van Camminga, en Jarich van Camminga de Jfrs. Fedke en Lutske van Camminga en Edzert
van Groustins, tesamen erfg. van wln. Wijtse van Cammingha, in leven Raad van de Staten der
Geunieerde Provinciën hun oom:
Contra
Syeurd Sierks zn. Donia onder verband zijner
goederen intervenierende voor Henrick Jans burger en apotheker binnen Leeuwarden. Ged.
IN FACTIS, binnen 2 maand peremptoir.
Dezelfde groep eisers, met de woonplaatsen Englum en Dronrijp toegevoegd; (PAG 12)
Contra
Kempo van Donia Gietman van Leeuwarderadeel; In factis als vorige.
Dr. Martinus Boelema adv. v.d. Hove; voor hem en hem dragende volmacht voor Tyerck Tyercks.
Contra
Govert Gerrijts te Workum. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen 170
g.gld; met schaden etc. En de kosten tot s'Hoffs taxatie.
Lambert Menting als cessie hebbende van Rennert Tyerks, als mede erfg. van Tyerck Feyes, zijn
vader en het recht van de vordere erfg., hebbend; Contra
Wilcke Jans, lakenkoper binnen
Leeuwarden; als om en cur. lit. over de kinderen van Rinnert Tyerks vs. onder verband van
goederen en behoorlijke renunciatie intervenierende voor dr. Feio Gabbema, adv. voor dezen Hove;
voor hem en gecaveerd hebbende voor Antie Gratema zijn huisvrouw, ged. in conventie en eiser in
reconventie. HET HOFF cond. de ged. reconventionis aan de impt. te restitueren de drie brieven
van obligatie, in het 10 artikel van conventie en de eis in reconventie genoemd , tot opvoedinge van
Rinnert Tyerks kinderen, met schade etc...; des dat de impt. gehouden zal zijn, de ged. in
reconventie en impt. in conventie, te suppleren hetgene aan legitima van wln Rennert Tijerks zal
ontbreken, verklarende partijen darenboven niet ontvangbaar.
13
Dr. Albert Monnikhuis adv v.d. Hove, triumphant en impt. van brieven van executie; Contra
Claes Heres aan St. Anna Parochie; en Trijn Dirks dr. zijn e.h; geass met Claas vs. opposanten.
HET HOFF onder de verklaring van de triumphant in het einde van zijn tripliek gedaan,
adproberende de besogne van de deurwaarder; cond. de gedoemde en opposant zijn oppositie
kosteloos en schadeloos af te doen.
10 mrt 1616
Rinske Piers req.
Contra
Fedde Rinckes. Gereq. HET HOFF verklaart de gereq. nopens
de honderd g.gld alsmede neffens de overwisinge (?) op Decken Gosses, zijn rekening als requirant
te doen, mede te mogen volstaan. Ende aangaande het sluiten van de rekening, ord. partijen te
compareren voor Lyklema, voorgaande commissaris, die hen luiden zal verenigen.... etc. en cond.
de gereq. in de helft van de kosten.
Gerrijt en Dominicus Henricx zonen voor hen zelven als het recht hebbende van Hillebrand Henriks
hun broeder; triumphant
Contra
Claes Alberts aan St Jacobs Parochie.

HET HOFF cond. de opposanten te gehengen en gedogen dat de executie van de sententie van het
Hoff d.d. 16 juli 1610 tot nadele van Pieter Gerrijts haar voortgang zal hebben. Onder de
gepresenteerde deductie, en voor 2 c.gld jaarlijks ijder van de triumphanten Mincke en Jacob
Henricks, tot zij 16 jaren oud zullen zijn, alsmede voor Hillebrand Henricks voor zo veel hij in
middeler tijd niet bij zijn moeije heeft gewoond. Compensatis Expensis.
14.
Ulcke Piers binnen Leeuwarden impt
Contra
Frans Wopkes te Mantgum, voor hem en
intervenierende voor Doede doedes te Jelsum. zijn borg. ged. HET HOFF cond. de ged. de impt.
te leveren drie halve grote maartschappen (!) suijvel, goed koopmansgoed met de schaden en
intressen. En cond. hem in de kosten v.d. proceduren.
Eelcke Claes wonende tot Driesum (?) applt
Contra
Gadie Meijnerds als tutor over
Friese Frieses. ............. niet bezwaard............ bij het vonnis van de Nederrechter.
Sas Epe dr. wed. van Meijle Rinnerds; burgeresse binnen Harlingen; als moeder en geauth. tutrix
over haar kinderen bij de vs. Meijle; geass. met Rinnerd Meijles haar oudste zoon, maior annis
zijnde, als erfgenamen van de vs. Meijle. Contra
Jurrien Henricks burgemeester der stede
Leeuwarden .HET HOFF cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat de req. de penningen onder
de ontvanger Bootsma staande, onder genoegzame cautie zal mogen lichten en in vordere kwesties
te compareren voor Lyklema etc.... ( in marge om redenen compenserende de kosten in dezen
gevallen.)
15.
Binnert Sappema nomine filij;
Contra
Catharina van Stoutenburg, wed. van Taecke
van Hettiga, nu e.h. van (leeg!) ; Arend van Loon notaris en postulant binnen Leeuwarden; als
cur. over Auckien Hettinga als door testament mede erfg. van de selve Hettinga haar vader, tot
ontscheidinge van de goederen Auckien concernerende. IN Factis binnen 10 weken naastkomende.
Ulcke Piers laken koper binnen Leeuwarden
Contra
Mr .Gabbe Meinsma adv. v.d
Hove; en geoccupeerd hebbende voor Jan Jans te Blessum. In Factis binnen 2 maanden.
Rompcke Rompckes Twinberger te Goutum voor hem en in dezen speciaal gelastigde voor Rompke
en Dirk Jan Botte zonen omtrent Staveren wonende.
Cotra
Tyaard Rompckes.
In Factis binnen 2 maanden peremptoir en voor alle dilay voor Eissinga, voorgaande commissaris.
16.
Tijerck Rijeurts zn. Bants; als cur. resp. tutor over de kinderen van wln. Hans Verhindert; en door
cessie het recht verkregen hebbende van Lijntien Pieters dr. wed. van de vs Hans; triumphant en
impt. van brieven van Executorien.
Contrs
Jr. Sijds van Roorda; verspierder en
Anthonis van Aijlva gedoemde en tesamen opposanten. HET HOFF ord. Sijds van Roorda zijn
verspiering kosteloos en schadeloos af te doen en cond. hem in de kosten van het proces, en neffens
de gedoemde v. Aylva in factis; binnen 3 weken. Peremptoir.
Sijeurd Sijouckes te Almenum; bij Harlingen;
Contra
Epe van Hettinga, dijkgraaf van
de contributie van de dijken van Wijmbritseradeel; voor hem en als last hebbende van Hans en
Sibolt Birdes, Dijksgedeputeerden; Lolle van Epema dijkgraaf van de contributie van Hemelumer
Oldeferd, en Noordwolden en Utingeradeel; als last en procuratie hebbende van Sipcke Foeke en
Boijen Simons dijksgedeputeerden,v.d. vs. Contributie; en Wijger Joris en Pier Dirks secretarissen
van de vs. Contributies, gereq. ( requireerden) HET HOFF onder de presentatie in het 17e artikel
gedaan cond. de gereq. de req. te passeren en doen hebben genoegzame ordonnantie, op hun
respectieve ontvangers ter somma van 5400 c.gld; met de intressen vandien. Onder kortinge van
hetgeen was zal bevonden worden te behoren tot oorzake van de overmate, en dat enige werken niet
na het bestek gemaakt zijn. Comp. Exp.
17.
Tetke en Atke van Hoijtema impt. Contra
Aelke Terwisga voor haar en als erfg. van Bernu
Asses, haar dochter in die qual en voor Ulcke Solckema als niaarnemer geintervenieerd hebbende

voor Rouke Edes. erfg. van Ede Pieters.

.......... niet ontvangbaar .....

Douwe Wijgers wonende te Hantumhuizum; als last en procuratie hebbende voor Syouck Uble dr.
wed. van Wilt Sierds en Tijerck Intses, tesamen erfg. van Kempe Ubles, in leven gewoond
hebbende te Emden. Contra
Hero van Inthiema, monster commissaris van deze
landschappe.
HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen 58 guldens van
Oostvriesche waarde; met de schaden en intressen etc. en in de kosten tot s 'Hoffs taxatie.
18.
Fedde Rinckes triumphant en req. Contra
Frieske, Jan Tammes wed. voor haar en de knn;
HET HOFF taxerende de intressen volgens sententie van 17 nov 1602 ter somme van 47 c.gld en 7
str. 8 penn. ord. dat de executie van de vs. .sententie haar voortgang zal vinden. En cond. de
gedoemde in de helft van de kosten.
Jouck Harkema wed. Rompt Sinda, te Kollum, en Foeck Harkema bij consent van Jan Jans haar
man; als erfg. van Romme Harckema, en Beijts Jensma, hun ouders en het recht hebbende van
Foeleff Harckema hun broer.
Contra
Metske Rompts op de Beije onder
Lollum; als m.e.v van Tiets Lieuwes, en c.d.r voor de erfg. van Lieuwe Sapes en in die qlt
entervenierende voor Tijaard Beernds' weeskinderen. IN FACTIS.
19.
Jr. Jan Eminga wonende op de Rodenburg bij Franeker. Cotra
Jacob Harckes wonende
op de Schingen; voor hem en als m.e.v van Dieuw Clase dr;
Dirck Tijallings binnen Leeuwarden als m.e.v van Maij Pauwels,zijn e.h; en c.d.r voor de andere
erfg. van Claes Isbrands, hun bestevader bij Digna Heerts dr. zijn tweede huisvrouwe in echte
getogen, en Auck Laes dr. e.h van Roelof Claes dr; op Lutkegast; in Groningerland; als mede erfg.
van Trijn Claes Isbrands dr; zijn eerste huisvrouwe in echte getogen. met assistentie van haar man
Reijnth.
Contra
Reijmer Claes en Trijn Reijnes ( Reijmers?) ......niet ontvangbaar....
20.
De Heren Gedeputeerde Staten als gesuccedeert in het recht der gewezene kloosters.
Contra
Doed Sierks dr. wed. van Syeurd Rienks te Exmorra. HET HOFF verklaart de opzegginge van de
landen wel en terecht gedaan, dienvolgende cond. de ged. om de landen te ontwijken, en te doen
hebben met vruchten, profijten en emolumenten sedert de opzegging daarvan genoten. Onverkort
haar recht van de penningen op de landen verschoten, ordonnerende de Proc. Gen. het proces na
zich te nemen, het recht van de Heerlijkheid van de Prov. te bewaren .
Wybe Hijlkes als man en voogd van zijn e.h. te Wolvega; Contra
Peertien Gosse dr. te
Sloten
...... niet bezwaard bij het vonnisse van de Nederrechter........
Peter Hans zn. te Huizum, en Jacob Andries binnen Leeuwarden als voogd van Griet Hanse dr. zijn
e.h.;
Contra
Sijne Bockes te Tirns,( Teerns) bij Leeuwarden; als last hebbende van
Haije Michiels. [In marge] het diffinitief soekt in de volgende pronunciatie nummero 3 op de diff.
en is prononceerd den 16 apil 1616.
21.
Eernst van Mellinga als vader en leg. adm. van zijn kinderen bij wln. Jfr. Meil van Nansum en
Syadde van Buwinga als voordochter van de vs, Meil in die qual. mede gesubstitueerd erfg. van Jfr.
Jelts van Galema e.h van Sirck van Bootsma.
Contra
Leonard van Huijghes te
Akkrum voor zijn interesse hem voegende bij Kempe van Donia Grietman van Leeuwarderadeel.
HET HOFF gehoord de eed bij de gedaagde tot versterking van zijn aangeven verklaart de impt. tot
zijn eis en conclusie niet ontfangbaar. Comp Exp.
Claes Minnes impt. en excipieerde Contra
Jucke Douwes ged. en excipient. HET HOFF
rejekteert de exceptie en cond. de ged. om peremptoir op de eis van de impt. te antwoorden.
Watze Eelkes en Ebe Boner en Govert Tiepckes voor hem en onder verband van goederen de rato

caverende voor hun mede veengenoten in Kortezwaag ( de Corteswagen) impt
Jan Pieters tichelaar op Dronrijp. IN Factis binnen 2 mnd. peremptoir.

Contra

Jacob Canter van Oosten voor hem en zijn huisvrouwe
Contra
Jan Jans Hayema voor
hem en vanwege Minne Sijeurds tesamen voormonden over de wezen van Gerben Sijeurds.
In Factis voor Hillema binnen 6 weken.
22.
Claes Heres wonen aan het Bild in St. Anna Par. als cessie en het recht hebbende van Jacob Aris en
Neeltie Dirks e.l impt
Contra
Lieuwe Rinnerts te Belcum ( Berlicum) ged.
HET HOFF onder des Impts presentatie rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir op des
impt's eis te antwoorden.
Anthoon de Mol in qlt, req.
Contra
In Factis binnen 6 weken peremptoir.

Jan Jacques Garbijn gereq. en excipient.

Jacob Opts binnen Dokkum, vanwege Opt Jacobs zijn zoon, bij Moikien Tyepke dr. getogen
Contra
Tyrck Allards mede aldaar, als vader en wett. voorst. Van Beijts en Trijn bij Trijn
Wijbrens zijn wln e.h; requireerde. HET HOFF doende recht op de versochte pervijsie taxeert de
huren met de schade en intressen ter somma van... ( onaf)
Pier Oeds req.
Contra
Tijmen Roeloffs, requireerde, HET HOFF restitueert de req.
tegens verloop van tijd en gunt hem alsnog 14 dagen om zijn productie te mogen doen. cond.
niettemin de req. in de kosten tot s'Hoffs taxatie.
23.
Jfr. Eelck van Eminga wed. van Pieter van Aggema, te Witmarsum, voor haar en haar kinderen,
Wijger Annes te Pingjum, als m.e.v van Antie Dotinga,en mede als conj. persona voor Wopke
Dotinga,zijn huisvrouwen vader, en daarvoor gelastet, en Pieter Jans te Hempens.
Contra
Hessel Lieuwes en Heijn Reins ged. HET HOFF verklaart de bevelen wel en terecht
gedaan, en cond. deselve gedaagden in het in- en onderhouden vandien en de impt. te boeten (?) alle
huizen (?) en de schaden en intressen van dien door de gedaagde contraventeur, gehad en geleden
nog te hebben en te lijden etc....
Aachtien Sircx dr. geassisteerd met Jacob Beijma haar man en Hetze Joachims en Claes Harms als
geprefereerde crediteuren van Aacht vs;
Contra
Jfr. Maijke Gadema wed. van wln. Julius
van Beijma in leven Raad Ordinaris, in dezen Hove. HET HOFF cond. de ged. te gehengen en te
gedogen dat de prijs van de helft van 10 pm. lands aan de gedaagde mede verkocht en ten libelle
gemeld soe deselve bevonden wordt werde bekeerd ten profijte van de impt's crediteuren. En cond.
de ged. mede te doen rekeninge bewijs en reliquia van de kopers goederen, bij haar gekocht,
verklarende de impt. daarenboven niet ontvangbaar. Voorbeholden haar impt. niettemin haar recht
van hypotheek op haar mans goederen neffens haar ingebrachte goed. Comp exp.
24.
Hans Goslicx appellant
Contra
Douwe Gerloffs te Sneek. .... niet bezwaard......
Taecke van Cammingha en Marten Rheen, voor de ingezetenen en grondheren van het dorp Arum,
vervat in zekere protestatie van de 11 februari lestleden req.
Contra
Bocke Seerps en
Johannes Paulij en Rintse Tamma req.
HET HOFF ord. partijen te compareren voor de
comm. die hen zal verstaan en verenigen indien niet hem informeren op zekere POINCTEN van
offitie. 1. Hoeveel schot schietende huizen er binnen Arum zijn? 2. Oft klokkleppinge en
huiskundinge in alle schotschietende huizen gedaan is? 3. Hoe sterk in het getal de gemeente over
deze zaak zijn vergadert geweest? 4. Oft met gemene advijs van de vergaderden der gemeente in de
herberge gegaan zijn? 5. Oft de onkosten van de opbouwinge uit de geestelijke goederen die daar
toe te verkopen geaccordeerd zijn van Arum allen c..... ? gevonden worden dan oft daartoe ook
omslag zal moeten geschieden en tot wat somma. 6.Oft de bestedinge tot minder prijs ook had
kunnen geschieden en in dien ja, hoeveel mind(der)?

25.
Egbert Geerts, schooldiener te Pasens. Req.
Contra
HOFF ontzegt de req. zijn verzoek compensatis expensis.

Jelmer Pieters aldaar. HET

Jarich van Ockinga req.
Contra
Rienck Claes, HET HOFF cond. de gereq. om aan de
req. het derde perd(?) ten requeste in de eis genoemd kosteloos en schadeloos af te doen. En mede
de gereq. zijn recht op de onbetaalde percelen in de eerste taxatie vergeten. En om redenen
compenseert de kosten geconcerneert 27 april 1616.
Simon Simons dienaar des Goddelijken Woords binnen Hallum, en Fedde Simons te Hoorn als
geauth. voormond over Gerben Simons nagelaten weeskind.
Contra:
Nicolaus Jacobus
( Jacobrans?) postulant binnen Harlingen. HET HOFF cond. de ged. om behoorlijke rekeninge
bewijs en reliquia van de administratie die hij heeft gehad over de ged. Gerben Simons weeskind,
en voorts tot diens en profijt van de impt. in haar qualiteit voor Hillema voorgaande commissaris bij
provisie over te leggen bij inventaris onder recipisse alsulke brieven en instrumenten sampt in en
uitschulden onder hen berustende en het weeskind concernerende bij faulte vandien te betalen alle
schaden en intressen van dien gehad en geleden ... etc....
26.
Beerend Alberts aan St Anna Par. voor hen en als last en proc. hebbnde van Eernst Jans en Maertien
Jans dr. e.l.; Contra
Claaes Alberts aan St. Jacobs Parochie. HET HOFF taxerende de
vruchten, profijten en emolumenten ter somma van 507 car. gld. Ord. dat de executie van de
sententie van 15 juli 1612 zijn voortgang zal hebben, en compenseert de kosten.
Johannes Oeges als stiepvader en geauthoriseerde curator over de knn. van Barthel Reijners, als last
hebbende van Oto Frans; te Nes van de gemene erfg. van wln. Pieter Reijners in leven te echte
gehad hebbende Wypck Pieters, tegenwoordig e.h van Jan Jacobs , impt.
Contra
De vs. Wijpck geasisteerd met haar man, ged. ..... niet ontvangbaar......
Ulcke Gerbrands en Gerbren Ulkes beide te Gerkesklooster, en Rints Ulke dr. e.h van Gerbrand
Wolters, met consent van deselve. Contra
Claes Martens te Dokkum. HET HOFF cond.
de ged. volgens de presentatie in het 19e artikel gedaan van het tripliek, en de akte van 11 maart
1615 (1616) de gedaagde geïnsinueerd, aan de impt. te betalen de gerechte 3e part van 4162 g.gld
14 strs; de eerste mei 1615 verschenen. En de gelijke derdeparten op 1 mei 1616 en 1617. en
zullende de verschijning met schaden en intressen etc. te betalen; doch ten einde mate, ten einde
geld; volgens de artikelen van verkopinge ten processe overgelegd, en cond. de ged. mede in de
helft van de kosten tot 's Hoffs taxatie en de andere helft om redenen compenserend.
27.
Sybe Sybes burger en lakenkoper binnen Leeuwarden; applt.
Contra
Alle Jans
appelleerde. ............. niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
Claes Simons, burger en koopman binnen Leeuwarden
Contra
Betse en Alle Jans
appelleerden.
..... niet bezwaard door het vonnis van de Nederrechter......
Mr. Wouter van Burum, notaris en postulant te Harlingen,Impt. Contra
Reijner Harckema
als last en procuratie hebbende van Gaucke Wessels voor hem en c.d.r voor Hille Wessels zijn
zuster, en in die qual erfg. van Wessel Jans en Aacht Harkema. Hun vader en moeder. HET HOFF
gezien de verklaring bij des gedaagdes advocaat gedaan cond. de selve zijn verspieringe kosteloos
en schadeloos af te doen.
28.
Jffr. Jouck van Burmania wed. van Haio van Roussel, in leven Rd. Ord. van dezen Hove,voor haar
en haar onmondige knn. bij de vs. Haio haar man., Contra Albert Benedictus burger binnen
Leeuwarden. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 88 g.gld; 9 strs 5
penningen, met de schaden etc.

Sibrand Wijtties te Suwameer als voogd van Tseets Rintse dr. impt
Contra
Lieppe Gauwes als assesseur van het gerecht van Smallingerland, voor hem en als voogd
van Rints Roeloffs dr; zijn e.h en in dezen vervangende zijn moeder Bauck Joachims zijn moeder;
Tijalling Roeloffs voor hem zelven, en Andries Dirks vanwege Rixt Roeloffs dr. In Factis voor
Ulenburg.
Henrick Ariaensz. Thoen aan St. Anna Par. req. en exc. Contra
Thoen Aris op de Leije,
als beneffens Hidde Sijtses mede curator over het nagelaten weeskind van Cornelis Sijtses gereq en
exc. HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir op des req. eis te antwoorden.
En mede in de kosten van de playdoije tot s 'Hoffs taxatie.
29.
Hessel van Bootsma, Ontv. Gen. van Friesland, voor hem en voor zijn broeders en zusters
caverende als erfg. vn Clara van Bootsma zijn overleden zuster. Req.
Contra
Harmen Beernts voor hem en voor zijn mede erfg. req.
.... te compareren voor de Raadsheer
Syurd Hannia die hen zal interrogeren op zekere poincten van offitie. 1. Wat Clara van Bootsma uit
het sterfhuis van Lieuwe van Beijma heeft gecompeteerd en wat daarop betaald is. 2. Ofte de
liquidatie qu.... Falcadi is geschied en de deductie vandien? 3. Indien niet, deselve liquidatie te
maken. 4. Waarom de de declaratie van de intressen is geroepen ende oft bij de crediteurs van
Sijeurd Peijma, (Beijma?) daarop gededuceerd of is?
Dr. Willem van Velsen Req.
Contra
Christiaan van Oosterzee; HET HOFF cond.
de ged. de volgende artikelen per verbum credit vel non credit te beantwoorden. Ontzegt de req. zijn
vordere verzoek. Resevatis expensis.
Lieuck Hoppers contra
Taecke Bungha; gereq.
HET HOFF restitueert de req. tegens
verloop van tijd en gunt haar alsnog de tijd van 14 dagen om haar produktie te mogen doen, ord.
partijen voorts de zaak in staat van wijzen te brengen, binnen 14 dagen. cond. niettemin de req. in
de kosten.
Jan Melchiors en Jantien Timens dr. e.l voor hen en intervenierende voor Timen Hiddes haar vader.
Contra
Pieter Cornelis gereq.
HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek en cond. hem
in de kosten van de procedure tot 's Hoffs taxatie.
30.
De erfgenamen van Frederik van Inthiema c.s;
Contra
de erfg. vn Tijebbe Scholtes.
HET HOFF restituerende de req. tegens verloop van tijd, gunt haar alsnog de tijd van drie weken
om hun produktie te mogen doen. Voorts de zaak in staat van wijzen te brengen, binnen 3 weken
daarna en cond. de gereq. in de kosten retardatie processus gevallen.
Rincke Lijklema c.s; Req. Contra
Zijn verzoek. Reservatis exp.

Tyalcke van Sickingha. HET HOFF ontzegt de req.

Eijdzo van Lyklema gerechts scholte, triumphant en req. Contra
gedoemde. En opposant. IN Factis binnen 6 weken peremptoir..

dr. Dominicus Strigelius

Tyerck Claes en Andle Alles, ingezetenen onder de klokslag van Worckum; als last hebbende van
de andere gebruikers, Contra
De Heren Ged. Staten van Frld. IN Factis.
Jelle Greolts Contra
Cornelis Jans gedaagde; In Factis binnen 2 maanden.
31.
Sijbrant Wijtses, triumphant en Req. Contra
Uble Eijnts gedoemde en opposant.
IN Factis binnen een maand.
Rompck en Trijn Pieters drs. als erfg. van hun vader Pieter Rompckes met consent van Thomas
Griolts en Jacob Gerrijts hun resp. mannen. Req. Contra
Gerbrand Wolters van Hees, voor

hem zelven en geoccupeerd hebbende voor Thieets Wolters wed. zijn innocente moeder. req. en
gecontumaceerde. Contumax, voorts in factis.
Foeckel, Claes Tijara wed; in qlt impt.
Contra
Dr. Livius Scheltinga, proc. gen
cum socijs en excipieerde. HET HOFF rejekterende de exceptie en cond. de ged. peremptoir te
antwoorden des dat zij de middelen in dezen geallegeerd, ten principale zullen mogen gebruiken,
reservatis expensis.
32. ( leeg)
33.
DE ERSTE RECHTDAG GEHOUDEN NAE PAESCHEN
DEN 16e APRIL 1616.
Anthonis van Ailva req.
Contra
Tijerck Rijeurdts Bant gereq.
HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek. En om redenen compenseert de kosten.
Frans Martens zn. Kijl, te Harlingen, als cessie hebbende van Freerk Douwes, burger aldaar;
Contra
Andries Schaaff te Harlingen. Bij provisie te namptificeren 60 c.gld ten principale in
factis.
Abbe Hiddes, wonende in het convent Klaarkamp, als gesuccedeerd zijnde en door overdrachte
bekomen hebbende het meijerrecht van Andries Jans, gewezene meijer der Heren Gedeputeerden
van den Convente. Impt.
Contra
De Heren Gedeputeerden, Pieter Attes mede Meijer op
het Corpus ofte convente, Tyaard Taekes te Driesum, voor hem en Taicke Taickes met Tijaard en
Heere Jacobs te Buitenpost, als curateurs over Hessel Taeckes weeskinderen; en Cornelis Claes tot
Lichtaard, voor hem en mede als wett. voorst. van zijn knn. bij Aelke Taecke dr; getogen en zo als
erfg. van Taicke wege en Rixt Gercke dr. hun vader en moeder, resp. bestemoeder.
HET HOFF cond. de Heren Gedeputeerden mede gedaagden, om de impetrant de gebruikma van de
originele ten libelle gemeld te leveren, doen hebben en laten volgen met de (PAG 34) schaden en
intressen etc. en mede in de kosten tot s' Hoffs taxatie, En verklarende de impt. tot zijn vordere eis
en conclusie niet ontvangbaar; en in de kosten tot s'Hoffs taxatie.
Jr. Jarich van Ockinga applt
Contra
Rienck Clases geappelleerde. In factis binnen
14 dagen peremptoir; binnen 8 dagen, en de procedure in staat van wijzen te brengen.
Jacob de Valck triumphant en impt. van brieven van executorien.
Contra
Jan van Loon als man en voogd van Duijffke Gerloffs dr; en Hentke Havangers (?) als man en
voogd van Pietrick Gerloffs dr; c.d.r onder verband van goederen en als het recht hebbende van
Trijn Meijnerts en Albert Meijnerts, en Jelle Pieters gedaagden. IN Factis binnen 6 weken.
Doede van Ockingha req.
Contra
Mathias Everardi, Notaris publicque en postulant en als
cur. ad hunc litem tot en over Rienck van Sytzma. Gereq.
HET HOFF restituerende de gereq. tegens verloop van tijd verklaart de req. tot zijn eis en conclusie
niet ontvangbaar en om redenen compenseert de kosten.
35.
Pieter Hanses te Huizum en Jacob Andries als voogd van Griet Hanse dr; zijn e.h;
Contra
Sijne Bockes te Teerns bij Leeuwarden, voor hem en als last hebbende van Haie Michiels, gereq.
HET HOFF verklaart de competentien van Jacob Andries te bedragen 656 car. Gld; 9 strs en 8
penningen. En verklaart en en Pieter Hans mede impt. niet ontvangbaar; en cond. de vs. Pieter in de
kosten van het proces, te zijnne respecte gevallen; tot 'sHoffs taxatie; en ten respecte van Jacob
Andries compenseert de kosten. Onverkort Jacob Andries zijn recht nopende voorgedachte zijn
competentie tegens zijn mede impetrant; zo hij bevinden zal, .....
Govert van Tongeren bij den Hove van Vrieslandt geadmitteerde notaris als geauth. curator over de
kinderen van Wln Gerrit Dirks, bij Dieuw Wijbe dr. in echte getogen. Als cessie hebbende van
Dieuw Wijbe dr. de kinderen moeder. En Rijeurd Reijns dr. der zelver stiepmoeder.
Contra

Hijlck(e) Diewers dr. en Rints Jellerts dr. e.l te Poppinga huis onder de klokslag van Leeuwarden.
Bij provisie te namptificeren 200 g.gld. En ten principale in Factis. Binnen een maand voor alle
dilay.
Marij Adriaans dr. wed. Dirck Reijners in leven burgemeester van Leeuwarden en Adriaan en
Harmen Dirks, als erfg. van hun vader Dirk Reijnts ( Reiners?) impt. (PAG 36) Contra
De doctore Otto Anthonides, adv. v.d Hove, Willem Kethele, voor hem en als man en voogd en
Hiltie Willems zijn e.h; als voorst. van zijn knn. en als universeel erfg. van Hijlckien Willems zijn
overleden dochter. Bij provisie te namptificeren tegens Otto Anthonides 250 c.gld; en ten
principale in factis. Binnen 2 maanden peremptoir.
Dr. Tyaerd Tyara als de administratie hebbende van Claes Tyara's kinderen, door zeker accoord;
Wopke Jacops burgemr. binnen Leeuwarden, en meer andere crediteuren van wln. Sijmon Jacobs en
Edewart Eble dr. req. Contra
Heer Lieuwe van Juckema, mede Rd. Ord. in den Hove,
gerequirerde. HET HOF verklaart de req. niet ontfangbaar; onverkort de impt. hun recht van
preferente liquidatie, en anderszins zo zij zullen bevinden; en om redenen compenseert de kosten.
Taecke Haeijtses tot Arum impt. dan
Contra
Syeurd Taickes te Pingjum hem
dragende volmacht voor de erfg. van Antke Taicke dr. wed. van Wilcke Rienks; ged. HET HOFF
cond. de ged. om de proceduren ten requeste gevoerd te readsumeren, procuratie ? acceptant te
stellen en voorts met de impt. te procederen na de laaste refr.... Reserverende de kosten tot het
uitdragen der zaecke.
37.
Claas Heres op ter Bild voor hem en vanwege Trijn Dirks zijn huisvrouwe, c.d.r etc. Contra
dr. Albert Monnikhuis, ook in conv. en in reconventie. HET HOFF cond. de gereq. conventionis
de req. te restitueren de obligatie, van 600 c.gld; d.d. 21 juli 1612; en alle volgende brieven en
instrumenten, aan de gereq. sedert dien gepasseerd, onverkort de req. bij nieuwe sententie zijn recht
neffens alzulke penningen als hij bethonen zal, voor ofte na date van deselve instrumenten,
reaaallijken aan de req. geteld te hebben, en verklarende partijen in beide intantien niet
ontvangbaar, cond. niettemin de gereq. in de kosten van beide instantien.
Jeesck Eeme dr. e.h van Hllebrand Bauckes met consent van dezelve en Jeesck Pieters dr. Breutama
Req,
Contra
Orcke van Doijem mede Raad Ord. als cur. over Atke van Doyum
Atke Edzers wed. van Melis Huiskes (?) voor haar en haar knn. Voor Hania en op korte termijn ad
definitivum, zal instrueren.
Gaucke Wijbes en Riencke Sipkes ged. en req.
Contra
Uulcke Piers cum filio. gereq.
HET HOFF cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat de req's getuigen alsnog binnen de tijd van
acht dagen mogen worden verhoord. Resererende de kosten tot het uitdragen der zaak.
38.
Jfr. Auck van Donia Contra
Uulcke Piers, gereq. HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek.
Johannes Henrici Rhala ontvanger generaal der kloostergoederen in conventie en de proc. gen. in
reconventie, Contra
dr. Regnerus Annius adv. v.d Hove in conv. en en reconventie.
In Factis zo wel in conventie reconventie in forma.
Rintie Lyklema
Contra
Tyalke van Sickingha; HET HOFF cond. Tyalcke v.
Sickingha na de eed van calumniae in persone te antwoorden. Reserverende de kosten.
Boele Roeloffs aplt.
Contra
Andries Willems als vader en wett. voorst. van zijn knn. bij
Roeloffke Boeles in echte geprocreerd; en Hamcke Roeloffs als voogd van Anna Boele dr. zijn
huisvrouwe. ..... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
39.
Jan Rijff wonende te Cleeff, als voogd van Aelcke Horstmans, en Dr. Eble Phanius Abbema, als

last hebbende van Jan en Cornelis Hans zonen, Req.
Contra
Margaretha Sanders e.h
van Jan Mom. HET HOFF reviderende het incident, houdt het proces aan de req's zijde voor
geconcludeerd, des dat ontvangen zal worden wes aan wederzijds van getuigen en anderszins zal
worden ingebracht. Reservatis Exp.
Gerrijtgen Sibrands dr. impt

Contra

Saaff Hendriks ged. IN Factis binnen 2 mnd.

Otto van Swaluwe wonende te Rhenen ( Rheine!) voor hem en als conj. pers c.d.r voor Susanne le
Parque wed. van wln. Frans van Swalue de olde voor haar en als moeder en wett. voorstander van
de kinderen mitsgaders dr. Bovaardo Swalue advocaat in het Hoff van Emderland, en Frans van
Swalue D..... ? en Aeltien Swalue e.h van Johannes Schoon...... ? Met consent van de zelve als erfg.
van Frans van Swalue vs; impt. en geexcipieerde. Contra
Georgien Hendriks burgemeester
der stede Leeuwarden. ged. en geëxc. HET HOFF rejekteert de exceptie onder de borgstelling en
cond. de ged. op des impt's libel peremptoir te anwoorden; res. de kosten tot het uitdragen der zaak.
40.
Dezelve Swalue in voorgaande qualiteit;
Contra
Georgien Hendriks als voren
HET HOFF rejekteert de exceptie etc als vorige.
Dr. Nicolaus Mullerius, medicine doctor, en professor, als voogd van Christina Six zijn huisvrouw,
en c.d.r impt Contra
dr. Dominicus Strigelius adv. v.d Hove en Marten Jans Rosta, als
borge onder renunciatie van dismissie voor dezelve ged. HET HOFF rejekeert de exceptie en cond.
de ged. op des impt's eis te antwoorden, reserverende de kosten.
Eets Feitsma voor haar en voor haar knn. bij Jelger van Bootsma;
Contra
De
erfgenamen van Jfr. His van Bootsma in haar qlt. ged. HET HOFF verklaart de impt. tot haar eis
niet ontvangbaar en om redenen compenseert de kosten.
41.
Laurens van Voort impt
Contra
Lijsbeth Versteveren wed. van Jelmer Jelles wonende
binnen Leeuwarden; voor haar en kaar kinderen. HET HOFF ontzegt de impt. zijn verzoek en
cond. hem in de kosten, to' 'sHoffs taxatie. Ordonnerend hem op het schavot met de sententie op de
borst ten spektakele gesteld te worden voor de tijd van een half ure.
Rompt Jacoba req. in conventie en gereq. In conventie
Contra
Allert Gratema voor hem
en de andere erfgenamen van Menso Gratema zijn vader, gereassumeerd de proceduren bij deselve
zijn vader. In conv. en in reconventie.
HET HOFF verklaart de gerequireerde met de overgelegde rekeningen niet te mogen volstaan,
Cond. dienvolgende de deselve het erste percheeel van de ontfanck te vermeerderen met de huur
van de drie parten der huizinge aldaar uitgedrukt, salf hem haar regres tegenst die samptelijke
erfgenamen van Wln. Cornelis van Aengium en aangaande de 75 ste halve g.gld; daarmede de vs.
huizinge is bezwaard geweest als mede de te vergroten het andere percheel met thien g.gld; van Jan
Sipckes tot geschenck te ontvangen. Het derde paercheel met 3 g.gld ter oorzaken van 3 jaren huir.
Het zesde perceel met een zesde part van hetgene was minder in ontvanck gebracht, worden als 150
g.gld; van gelijken in ontvang te brengen, de vruchten van zekere huisstede ofte Coelt (?) gelegen in
Feiteme zate te Oostmahorn, ende ter oorzake van de wisse schulden de req. bij scheidinge ten dele
gevallen, de ontvanck te vermeerderen met 58 g.gld; van Auck Buwes ontvangen met 50 g,gld.
Vanwege Jan Lutema schuld, met 20 g.gld vanwege Dirck Sijmons achterwezen, met 69 g.gld
vanwege Cornelis van Aengiums schuld, met 26 g.gld 12 strs. ter oorzake van Aesge Bintima
schuld, met een zesdepart van navolgende sommen als 25 g.gld vanwege Tyaard Tiebbes schuld,
van 40 g.gld van Aaff Romkes schuld, en van 73 g.gld vanwege Griet Jacobs schuld. Onverkort de
Req.'s recht neffens van de eerste (?)- PAG 42. - Van gedachte sommen tegenst de andere
erfgenamen voren gemeld. cond. voorts de gre... z querelen den req. te presteren het inter...... dat
Eisinga de sake niet mede voor hem geredimeerd en ingelost is, ende dit betreffende zekere posten
met nummers van 71 af, van de uitgave. Ordonneert mede de selve op het debat tegens de rekening
van Mr. Regnerus Bras gesteld nader en punctelijken te zeggen, en beide partijen weder te

compareren voor Eernst van Harinxma, dr. Joan v.d Sande die met hunluiden de rekening nefffens
de liquide poincten zullen sluiten. En aangaande het 13e en 14e perceel van ontfanck de eeuwige
renten van 19 g.gld uit uit Hebbe(s)ma zate, 2 g.gld uit Menso wielmakers huis, en 24 g.gld jaarlijks
uit de zate gaande, de afkoop uit de zate de Berg (?) acht ackers ge..... in de dertigste principaal
positie van de req.; de huizinge bij Aebe isercramer te Dokkum bewoond, de schuld van Lieuwe
Aetses en Beernt Wijgers alsmede belangende de 1 tot 9e 11e – 15e en 18e post van de partijen
nader verstaan, verstaan en verenigen indien hij kan, indien niet hem informeren op zekere poincten
van Offitie, die hen bij geschrifte zullen worden geleverd. En den Hove rapport doen. En voorts niet
ontvangbaar. En compenseert de kosten. ( nog een tussenzin ingevoegd slecht leesbaar)
POINCTEN van Offitie: 1. Ofte het Tichelwerks land wln. Cornelis van Aengium niet heeft
toebehoord? 2. Ofte hij Cornelis ten tijde van zijn versterven niet in possesie van het zelve is
geweest. 3. Indien neen,waarom hetselve bij de scheiding de Req.is toegelegd? 4. Wat recht Roeloff
Foeckema daarop heeft te pretenderen; ( Aangaande het 18e perceel van ontvanck) 5. Ofte Menso
Gratema uit krachte van de akte voor de heer Aernsma gevallen tegenst de hemriks genoten ook
aangevangen heeft te procederen 6. Ende hoeverre dieselve proceduren gebracht zijn? Te dien einde
te recouvreren de acte voor de Heeren Eisinga en Harinxma gevallen. 6. Ofte Regnerus Bras in
respect van deze landen niet wat genoten heeft. Indien ja, hoeveel? En waarom dit de req. niet is
gecommuniceerd. ( belangende de eeuwige renten in het 63e en 64e principaal en het 6e volgende
additioneel artikel met J van de Req.) 7. Te recouvreren de nadere scheiding van de 29e nov 1590
tussen de erfg. van Cornelis van Aengium gemaakt van de 19 g.gld; uit Hebbema zate, twee g.gld
uit Menso wielmakers huizinge, en 22 g.gld uit Minarda zate, jaarlijkse eeuwige rente. ( Uit de
afkoop der zate van de Berg) 8. Hoe duur wijlen Cornelis Jacobs van Aengium de vs. zate in afkoop
bekomen heeft. 9. Op wat termijnen? 10. Hoeveel termijnen ten versterven van de gemelte Cornelis
verschenen en onbetaald waren? 11. Voor wat voor prijs de erfgenamen de bruikma van de vs zate,
wederom overgedragen hebben? ( van de acht akkers of een pondemate gevuert in het 30 principaal
artikel van de req.) 12. Wat de drie pm, 3 eijnsen uitgekomen van Nelcke en Jelmer Thomas zonen
de req. bij de scheidinge ten dele is gevallen, en waar gelegen? Ende oft de acht daaronder gemelde
akkers ofte een pondemaat bij Oostmahorn op Hornstra Fellingh gelegen, niet begrepen zijn. [ PAG
43.] 13. Oft Mr. Regnerus Bras Gerckema zate allene toekomt, 14. Indien ja, wat titul? 15. Ende
waarom dan Bras de onkosten over de koop van Gerkema fenne gedaan de req. pro quota te laste
legt in de 18e post van zijn uitgave, des jaar 1586. ( Van het huis bij Abel Iserkramer bewoond) 16.
Ofte de gedachte huizinge Marij Cornelis betalinge van haar ten achterwezen bij de erven van
Cornelis v Aengium leeggstaande is. Indien jae de acten of bescheiden daarvan te recouvreren. (
van de schuld van Lieuwe Aetses) Ofte Lieuwe ten tijde van Gratema administratie solvent geweest
is? Ende of hij ook van Gratema om betaling aangesproken is. ( van de eerste post van uitgave) Te
recouvreren de principale baar in dezen gemeld. Van de posten 1-10 van de uitgave: te recouvreren
de originele sloten van rekening met stukken en specificatien, ( van de 22 post.) Te recouvreren
extract uit Wijger Gabbes register, van de omslagen ter oorzake van de dijken gedaan in het jaar
1588. ( van de 33e post) Van waar de schuld in deze post gemeld heerkomt, en tot wat somma in
het generaal gestegen heft, tot dien einde te recouvreren de sententie ( van de 24e de 75e en 93e
post) Ofte van de 8 pondematen vergraven land allene de drie pondematen toekwamen? Indien ja,
oft de uitgave in deze post verhaald is geweest ten respekte tot de 3 pm. Allene. ofte de req. niet
mede in de verlichtinge der florenen in respekte van deze vergravene landen verkregen heeft en
wanneer? En wanneer geschied. ( van de 87e post) Te recouvreren de kwitantien van de 28 maart
1598 gepasseerd bij Rompt Jacobs aan Tiepke Jaspers vanwege Tako Sapes van 42 g.gld. De reste
te zoeken waar * staat. *= Ofte Gratema ook enig diligentie gedaan heft om de schult van Beernt
Wijgers. Ofte de executie ten verzoeke van Cornelis Jacobs van Aengium gebracht op deselve
Beernts huizinge schuur c/a; bij Gratema ook vervolgd is. Ofte de oppositie tegens de verspiering
van de vs huizinge ook is affgedaan? Indien ja, Bij wie de penningen ontvangen zijn?
Ida, Bernardus Furmerius dr, weduwe van wln Rompt IJtsma in tijden gewoond hebbende te
Harckma Opeinde. impt.
Contra
Sijuck IJtsma te Oostermeer ende Focke Itsma de
oude als curators tot de ontscheiding.
HET HOFF verklaart de impt. tot haar eis en conclusie
boven de presentatie bij de gedaagde ten antwoorde gedaan niet ontfangbaar; en om redenen

compenseert de kosten.
44.
Trijn Willems dr. geassisteerd met Willem Pieters haar vader
Jorwerd. IN Factis binnen 6 weken peremptoir.

Contra

Pieter Piers te

Douwe Jochums en Pieter Uulbes burger in Leeuwarden, voor hen en voor de mede erfg. van
Johannes Pieters hun meijer.
Contra
Tiets Sipcke dr. wed. van Nanne Pijbes,
Abbema voor haar en de knn. bij de vs haar man getogen In Factis binnen 6 weken.
Otte en Jan Allerts Heixan mede crediteuren en geintresseerde personen van Allert Ottes hun vader,
voor zoveel nodig geassisteerd met Hermanus Doman en Wijtse van Beijma als cur. over de vs
Allard Ottes goederen.
Contra
Tyaard Dirks mede t..... binnen Coeverden als cessie
hebbende van Rienck van Burmania en Jelcke Adama in tijden echteluiden. HET HOFF voor het
videren van de proceduren ordonneert partijen te compareren voor de commissaris bij den Hove, die
deselve alsnog in hun kwestien en differenten zal verstan en verenigen indien hij kan indien niet
hem informeren op zekere POINCTEN van Offitie, die hen bij geschrifte bij geschrifte gegeven zal
worden, [PAG 45.] etc. 1 Wanneer die arme voogden hebben ontvangen voor het eerst die 7 g.gld
jaarlijks, van wln. Allert Ottes uit zijn goederen. Ende de bescheiden te recouvreren. 2. Ofte die
arme voogden ook nog diezelfde renthen ontvangen 3. Waarom dr. Aemilius Adama of zijn erfg.
nooit zulke renten hebben ontvangen. 4. Ofte geen bescheiden bij wln. Allert Ottes zijn gepasseert
van 7 g.gld aan de vs. Adema.
Wicke Grebberts tot Marrum als bij den Hove geauthoriseerde curator over Ebelke het kind van
Jarich Philips bij wln Sijds Sijeurds. En om separatie van goederen met Jarich vs te maken en tot de
pleiten daaromme te ontstaan:
Contra
Dirck Doedes c.s als volmachten van de
crediteuren van Jarich Philips, Georgien Eenes, Jan Scheltes als voorm over Sijouw Ottes wezen,
Nicolaus Johannes predikant te Berlicum voor hem zelve. HET HOFF voor het videren van de
processe ord. partijen te compareren voor Harinxma....... die hen zal verstaan en verenigen indien
hij kan indien niet hem informeren op zekere poincten van offitie, (PAG46) in wat maand, jaar en
dag Philips Jarichs ende Sijds Sijeurds malkanderen beloofd hebben en in de kerke getrouwd
hebben
Wat goederen en penningen Sijds Sijeurds aan Jarich Philips hylkende aan de zelven heeft
aangebracht en tot dien fine hem daarop te informeren.
Tietske Jaersma als bestemoeder van het weeskind van Breutick Heeres, Contra
Cornelis Reijns gereq. HET HOFF cond. de opposante een aantal artikelen in de rekening van
uitgave te gedogen en de vacatiën ter somma van 29 c.gld . Ontzeggende de req. Van de 31e en 34e
post alsnoch en om redenen compenseert de kosten.
Lieuwe Hoeckes voor hem en onder hypt. zijner goederen hem sterk makende voor Alle Hoeckes
zijn broeder, triumphant; en req.
Contra
Saeck Sible dr. als moeder en wett. voorst. van
haar kinderen bij wln. Tijalling Jeppes gedoemde. HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek neffens
de ene roede veen beklemd in 4 ½ roede Item, nopende de aanparten item nopende de aanpart van
de landen leggende onder de klokslag van Oltkerk in de zate Sijewier, mitsgaders van de 3 ½
pondemate ten processe gemeldet. En uit bewegende oorzaken compenseert de kosten. En nopende
partijen vordere questien ord. deselve te compareren voor Harinxma etc.... poincten. 1. Ofte de
req. ontvangende zijn part van de derdehalve roeden feens ende van de vierdehalve rueden leijen in
het inventaris verhaald, niet tegelijk mede ontvangen heeft, de aanpart van deze percelen van Alle
zijn broeder? 2. Ende waarom niet? 3. Hoeveel ijder schuijte van de twintig swarte schuiten , minste
en Schurturffs (waren?) Item van de achttien schuiten minste turffs anno 1598 ende van de 88
schuiten turffs zo zwarte als andere anno 1599 gegraven, in de sententie van de 27 oktober in het
veen zijn waardich, geweest, affgeslagen alle onkosten van het graven, drogen, cloten en anderszins
daarover gevallen. 4 Ende te recouvreren de registers ofte notatien van taxatie vandien in voortijden
geschiet? 5. Ende oft deze turf in voorgaande rekening voor de heer Eijssnga gesteld niet mede zijn

verrekend. 6 Mitsgaders de moeiten van Tijalling Jeppes administratie en en hetgen van Alle
Hoeckes roedinge heeft mogen competeren. 7. oft ook de 75 g.gld 14 strs Tjalling Jeppes bij
sententie van 15 juli 1602 geadjudiceerd niet zijn afgerekend en geroerd in de kooppenningen ter
somma van 135 g.gld gemeldet in het koopbrief van 16 nov 1602.
Claes Renckes als m.e.v van Anna Jan Luitges dr. zijn e.h
Contra
Catharina Reints
e.h van Meijne Wilts te Oosterwolde met assistentie en consent van deselve appelleerde In Factis.
48.
Tyerk Gosses en Douwe Jorcks impt
Contra
Jelcke Gosses te Eestrum als voorst. van
zijn knn. bij Trijn Everts; HET HOFF verstekt de gedaagde van antwoord en verklarende de acte
van 13 okt 1613 executabel , condemneert de gedaagde te betalen 67 c.gld; en 2 strs. met schaden
en intressen en in de kosten tot s 'Hoffs taxatie.
Jelle Douwes als cur. over Janthien Wijtze Alles requireerde
Contra
Montie Rinckes
als proc. hebbende van Pieter Elties, voor hem en vanwege zijn kinderen bij Syuck Alle dr. getogen.
En zich sterkmakende voor de vs. Pieter onder renunciatie van discussie. HET HOFF cond. de
gedaagde te gehengen en te gedogen dat bij de commissaris werde geprocedeerd tot inventarisatie
en kostredinge van alle goederen acten en gerechtigheden zowel bij Pierck Alles als Heercke Alles
metterdoot ontvu.... ? en achtergelaten. En cond. hem in de kosten tot taxatie van het Hoff.
Georgien Duitsman te Utrecht als voogd van Trijn Jan Auckes zijn huisvrouw, Req.
Contra
Luitgen Luitges, Andries Jans voor hem en als cur. over Geert Jacobs dr; en Wijbe Hijlckes als
m.e.v van Aeffke Jacobs zijn e.h; Harinck(i)e Cornelis, Claes Everts. Jelle Cleijs en Joris Carstes
gereq. HET HOFF verklaart de maden lands in questie te strekken van Olde Holtwoldster weg tot
de Uiterste stelle of Maetsloot. cond. dienvolgens de gereq. volgens de helfte vandien voor zovele
een ijder van hen daaraff alsnoch possesseren zijnde, te ontwijken en te laten volgen met de
profijten vruchten emolumenten en de schaden en intressen en mede in de kosten tot s'Hoffs taxatie.
49
Kempo Taeckes, smid te Kollum. Contra
Jr. Worp Tyessens. HET HOFF gehoord de eed
van de impt. cond. de ged. aan de impt. te betalen volgende de specificatie voor den Hove overlegd.
De somma van n87 c.gld. 17 strs, en 4 penningen, onder deductie van 4 gelijke guldens. En cond.
de ged. in 2 derde parten van de kosten, om redenen compenserende.
Lieuwe Hauckes te Holwerd, en Wijts Gosse dr. nagel, wed. van Jochum Mijntses nu e.h. van Aert
Sijbes Baert, en onder ren S.C. Vell. voor haar kinderen bij de vs. Jochum.
Contra
Mewes Jacobs en Martje Jacobs tot Bolsward Reints Jacobs wed. van wln. Pierke Joukes voor haar
zelven en haar borge gesteld hebbende voor Mens en Martje vs onder hypt. v. goederen en S.C.
Vell.
HET HOFF verklaart de appellanten niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
Jelcke Sibrands dr. te Witmarsum. Contra
Douwe Taickes en Auck Taecke dr; voor haar
zelven en Douwe mede als geauth cur. voor zijn broeders en zusters. En c.d.r voor de erfg. van wln
Frouck Sibrands dr. haar moeder. In Factis binnen 2 maanden peremptoir.
50.
Jantien Beernts dr. wed. van Douwe Caerles (?) als erfg. van Douwe Douwes haar zoon Contra
Auck Rincke dr. wed. van Douwe Douwes ged.
In Factis in Forma.
Tiebbe Claass te Oldehoff in Humsterland, voor hem en vanwege zijn huisvrouw,
Contra
Anna Bolsma te Burum voor haar en als erfg. ex test. van Pieter Jeltes zn. Donga haar overleden
man. In Factis binne 6 weken.
Oege Dirks voor hem zelven en Anna Rijeurdts beide te Makkum, en Anna als man een voogd van
Meijnsck Dircks dr. als erfg. van Oegh Paulus dr; en mede bij Dirck Andries hun vader
geprocreerd, Hendrik Thomas en B.... aarns als man en voogd van Hessel Oege dr. en daarvoor
c.d.r.; als erfg. van Hoijte Paulij dr. haar moeder; en de vs. Oeg, Meinsch en Hessel tesamen erfg.

van wln Suffridi Paulus hun oom, en alzo erfg. voor 3 parten van wln Paulus Sijeurds en Oecke zijn
huisvrouw, hun resp. bestevader en -moeder. Triumphanten en opposeerden.
Contra
Alger Ipkes als voogd van Trijnke Andries Haersma dr. zijn huisvrouw, ende Epe en Andries
Haarsma voor hen zelven en hun sterkmakende voor Sijbolt en Jelle Andries zonen als erfg. van
Andries Haarsma en Jolke Tzumme dr. haar ouders, reassumerende de proceduren gedoemden en
gereq, HET HOFF ord. dat de executie van de voorgaande sententie haar voorgang zal hebben
nopende de drie vierde parten van Feijckera zate, en landen in voegen die bij de orig. gedoemden
eerst zijn verkregen, en aangeveert (?) des dat pro quote hier aff mede getrokken worden de 14
pondematen, in de koopbrief met A bij de gedoemde artikelen en andere stukken beneffens de 6e en
7e artikel van dezelve remonstrantie ofte aanwijzinge van de poincten van offitie overgelegd nader
uitgedrukt, Alsook de gedoemde had gedaan betaald voor gelijke ¾ parten hetgeen aan de
gasthuisvoogden binnen Sneek is uitgekeerd ter somma van 320 g.gld; item wes henzelven als erfg.
van Tijmen Martens komt uit de obligatie brief van den 15 mrt 1579, en de andere 316 g.gld en
daarenboven alsulcke penningen als in gelde gegeven, en dadelijk uitgeteld voor de respectieve
schulden in de brieven en akten met A tm G gementioneerd, en bij de vs aanwijzinge geëxhibreerd,
en deselve schulden oprecht zijn bevonden, mach worden alles met de intressen vandien. En cond.
de ged. hun oppositie kosteloos en schadeloos of te doen ontzeggende der req. hun verdere
verzoek, onverkort hun recht op de resterende deel der zate, en de affgetogen landen door anderen
gebruikt, zo zij bij nieuwe instantie bevinden zullen, gepronuncieerd: 15 juli 1616.
(51)
Sijtie Sijties , Joost Adriaens, Jan Jacobs, Azien Jacobs, Andries Seerps, vanwege Jan Gerrijts,
vanwege Jan Gerrijts hun mede dragende crediteurs van Aarnt Willems en Haas Jacobs dr.
In Factis.
Ariaantie Jacobs dr. burgeresse binnen Sneek wed. van wln Evert Annes geass. met Juw Hinnes
haar tegenwoordige man.
Contra
Gijsbert Gerrijts aldaar. HET HOFF ten
principale recht doende cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 94 c.gld; met schaden etc.
en mede in de kosten.
52.
Otto Radijs predicant en Eelcke Ottes sampt Aries (?) Reijlckes kerkvoogden van der Schellinge.
Contra
Ebel Sibrands gecondemneerde. HET HOFF taxeert de huren met de schaden en
intressen van de jaren '68 tot de jare 85 op 102 g,.gld; onverkort de triumphant's recht op bij nieuwe
instantie op de jaren vanaf '86 tot de relaxatie toe, zo zij vernemen zullen, en de gecond. hun
defensien ter contrarie, en compenseert de kosten.
Folkert Fongers en Ede Idts zn. als man en voogd van Jets Gottie ( Hottzie?) dr. zijn e.h.
Reijn Annes dorprechter te Wijckel en Jettie Bonnes als m.e.v van Syrck Sijrcks dr.
........ niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter......

Contra

Pijter Dirks zn. secretaris der stede Hindelopen, als cessie en transport hebbende van Sijbolt
Reijners
Contra
Epe van Hettinga dijkgraaf van Wijmbritseradeel, voor hem en in
dezen speciaal gelastiget van Hans Hans en Sijbolt Birdes, dijksgedeputerden. Douwe Oeges
bijzitter van Wijmbritseradeel; en Johan Wopkes Knossens volmachten van het vs. deel.
HET HOFF cond. de vs. Hettinga mede gedaagde aan de impt. in zijn qlt. te betalen de somma van
259 c.gld; 4 str en 8 penn. Onverkort ged. recht , tevens in de kosten en cond. hem mede in de
kosten van de proceduren; Verklarende de impt. tegens Douwe Oeges en Johan Uupkes Cnossens
niet ontvangbaar en compenseert tegen hen de kosten.
53.
Aelke Reins wed. Anne Isbrands te Leeuwarden impt.
Contra
Serapius Sminia, domheer
te Utrecht. Ged. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 100 c.gld in een
pertije en 62 dito in een ander pertije, met de schaden etc.... en in de kosten.
Gerrit Jans van Aernhem, commies van de ontvanger generaal van de ge-unieerde provinciën voor
hem en als last hebbende van Tijmen van Volbergen, eveneens commies van de vs. ontvanger.

Contra
De kinderen en erfg. van Sijds van Botnija, en Jfr. Tete van Douma zijn wed.
HET HOFF cond. de ged. elke voor de helft de impt. te betalen 137 c.gld en 11 strs; en 5 c.gld in
een ander pertije, met schade etc.... en mede in de kosten tot 'sHoffs taxatie.
DOORGEHAALD: Sijeurd Meijnts van Duinen koopman te Rotterdam
Contra
Antonie de Mol tafelhouder in Leeuwarden, voor enige crediteuren als Nicolaas Roo, Andries
Matheus, en Claes Françoijs le Bleu , van Jacques Balbia.. en Johan Muijsses.
54.
Pijer Fockes, burgemeester te Harlingen, als gepref. crediteur van Pieter Pieters, te Minnertsga.
Contra
Dirck Obbes te Franeker als volmachten van Jan Thonis Schellingwou te Amsterdam
gereq.
Het HOFF cond. de gereq. om aan handen van Rombertus Ulenburg over te leveren
de drie ontvangen rekenboeken, en te gedogen dat iemand gelastigd wordt omme in te maenen en
op te beuren, alzulke inschulden als daarin zijn onbetaald en openstaand, en hem (ged) te ontholden
van alle inmaningen etc; en voorts op te brengen alzulke penningen als hij reeds heeft opgebeurd en
compenseert de kosten.
Dirck Obbes wonende binnen Franeker als volmacht van Tonis Schellingwou, Contra
Pijer Fockes burgemr. te Harlingen; HET HOFF cond. de ged. met de impt. te maken behoorlijke
rekening en liquidatie, van hetgeen hem de gereq. heeft gecompeteeerd van Pieter Pieters gewezene
lakenkoper te Minnertsga, sinds hij met hem heeft gehandeld anno 15 juli 1616, mitsgaders wat
hem van Pier vs heeft ontvangen. Overigens niet ontvangbaar, en compenseert de kosten.
Laurens Jan Rommerts te Makkinga, c.d.r en interveniernde voor Pieter Doeijes zijn meijer.
Contra
Jan Claes te Makkinga, als voogd en vanwege zijn teg. huisvrouw, en
intervenierende voor de mede erfg. van Frauke Hendriks geapp. HET HOFF doet te niet het vonnis
van de Nederrechter en verklaart de impt. niet ontvangbaar. Geprononceerd 15 juli 1616.
55.
Dezelfde impt.
Contra
Hendrik Beernts voor hem zelve en zijn huisvrouw te
Oosterwolde, en Hendrik Jans Smit te Wolvega namens zij huisvrouw. HET HOFF cond. de
gedaagde onder verband zijner goederen vrij en ledig in de possessie te stellen van ( de impt.) met
schaden en intressen vandien, wegens de wanleveringe vandien, en verklaart de executie van de
sententie van de Nederrechter in dien voegen, dat dat de impt. de onbetaalde coppen (-schappen) en
om redenen compensert de kosten.
Janthien Boelema wed. wln. Menno Broersma, nu huisvrouw van Jacob van Loo, deurwaarder van
den comptoire, triumphant en impt Contra
Wilhelm, vrijheer van Schwarzenbergh en
Syoucke Sijouckes tegenwoordige kerkheren van van de gewezen geestelijke goederen in Beetgum.
En Rompcke Gerloffs te Hichtum als vader en voorst. van zijn knn. bij Lijsbeth Schelte dr.
Conta
Hette Piers Palsma. In Factis op de eerste dag na de grote vakantie
peremptoir te dinen. Voor alle dilay.
56.
Adriaan Willems, burger binnen Emden, als voogd van Grietgen Langdegge (Landegge), zijn
huisvrouw als mediate erfg. van Pieter Hendriks Hesop, van vaders zijde en door scheiding en
deling het recht van de andere erfg. verkregen hebbende. Contra
Albert Geerts als m.e.v
van Anna Jacobs dr. In Factis
Reijner Eilerts hem sterkmakende voor Eilert Reiners zijn vader, als representerende de helft van de
erfenis van Isbrant Lam, of Gerlof Brandenburg als Compagnon van Foeijts Compagnie, en Jan van
Leeuwen voor hem zelfs, als representant van de boedel van Johan van Leeuwen zijn grootvader;
veengenoot van Cuijcks en Foeijts compagnie, zo de voorkoop als de nakoop vandien; en Johan v.
Leeuwen als crediteur van de salige Johan Bol, en zij als procuratie hebbnde van Aaffien van
Helsdingen, als mede erfg. van Steven van Helsdingen, als erfg. van Cuijcks en Foeijts nakoops
compagnie, en mede procuratie hebbende van Fettie Ottes, Lubertus Haie ( Ihaie?) en Dirck van
Aersen als man en voogd van Geertruijt Eilerts zijn huisvrouw, en voor de mede geassocieerden van

de vs. 2 compagnien. ( PAG 57)
Contra
dr. Johannes Lenzius als geoccupeerd hebbende
voor Tinco van Oenema, Grtm. van Schoterland, Hypolitus Crack Grietm. over Aengwirden,
Tyalcke van Sickingha en Jan Van Cuijck gereq. HET HOFF ontzegt de req. het verzoek, onverkort
hun recht ten principale en om redenen compenseert de kosten.
Schelte van Aebinga, als voogd van Jfr. Gerlant van Lyauckema, zijn e.h; Adam van Paffenrode als
voogd van Jfr. Ymck van Lyauckema, en zij tesaamen last hebbende van Sicke van Lyauckema,
domheer tot Oesenbruggen en Paderborn, en Jfr. Luts van Liauckema te Franeker, hun resp.
huisvrouwen broeder en zuster, en cav. de rato voor de mede erfg. van Jfr. Catharina van
Liauckema, hun overleden zuster
Contra
Tiete van Peima te Lioessens gedoemde
en gerequireerde;
HET HOFF gehoord het rapport van de Commissaris en gezien zijn
besoignen, mitsgaders de stukken verificatiën en documenten in beide processen ( conv. en
reconv.) gedaan, en ord. de triumphanten te gehengen en te gedogen dat de 8000 g.gld, mede
worden bekeerd tot betalinge van de schulden van Jfr. Catharina van Liauckema, en de schulden
van haar en Peima staande echte opgelecht met de schaden en intressen ....... te restitueren; en
voorts in de ene als de andere instantie niet ontfangbaar des dat de partijen hun mogen behelpen met
de statuten artikelen en bescheiden wederzijds in de processe getoond en overgelegd; en
compenseert de kosten.
58.
Tiete van Peijma te Lioessens
Contra
Vorigen.......
OPM: Is bij het dictum terugge staande, bij dezes aff gedaan.
59.
Doede Hotties postulant en notarius publicus te Staveren voor hem en voor Mettie Reiners zijn
huisvrouw. Contra
Pieter Sipckes als mede curator over Jelle Idts goederen.
Pier Fockes als gepref. cred. van Pieter Pieters.
Contra
Dirck Obbes als volmacht van
Thomas Schellingwou, en in die qual geint. Cred van Pieter Pieters te Minnertsgae. ( geen dictum)
Dr. Valthetus Mathies, advocaat voor dezen Hove als volm. van Trijn Pieter Wittis wed. en
boelhoudster van wln. Mathijs Cornelis zn. Ens poorter binnen Hoorn. Contra
Trijn Sibrant Romckes te Harlingen, geass. met Hippolitus Cracq, en in die qlt. verkoper van de
huizen aan de vs. Trijn, Erik Hans onder ben. v. inv. van Hans ( PAG 60) Erix zijn vader, geass.
met Saeff Hendriks burgemr. te Harlingen en Jan Scheltes aldaar, volm. van de crediteuren van de
vs. Ericx en Ebel Walings te Harlingen geassisteerd met Jan Jacobs de Boijs haar man. IN Factis
binnen 3 maanden.
Willem Matheus als voogd van Anna Aucke dr. zijn e.h en c.d.r. Contra
Reiner en
Georgien Franckena ged.
HET HOFF cond. de ged. de profijten van de 6 phs. glds. jaarlijks
mitsgaders die van de halve zate ten processe geroerd, aan de impt. te laten volgen, met schaden
etc.; en te gedogen dat de impt. deselve opkomsten in zijn presentatie overlegd, voortaan geniete;
voorts niet ontfangbaar, onverkort verdere rechten, en cond. de ged. in de kosten van het proces tot
s'Hoffs taxatie.
Willem Martens als m.e.v van Anna Aucke dr. zijn e.h.
Contra
Hendrik Harmens cum
fratre, voor hun zelven en Eittie Jochums als m.e.v van Griet Harmens. ........ niet ontfangbaar
overkort zijn recht bij nieuwe instantie. En om redenen compenseert de kosten.
61.
Wathie Harckema
Contra
Wube Wijerdts, Wigle Roukema, Gerrijt Beernts
Thomas Meijnts, Eke Boorsma en Botte Ruurdts. HET HOFF voor het videren van de
proceduren ord. partijen te compareren voor de Hr. Eisinga, Rd. Ord. .... indien niet hem
informeren op zekere poincten van offitie.... ( volgen op pag 64.) POINCTEN: 1. Oft wijlen
Tijaard Doockes de 1053 pond ontvangen heeft; uit handen van Watthie Harckema of van
Vube(NB) Wierds? 2. Oft de gemelde ontvang van penningen is geweest op de tijd en van de dato
der quitantiën of daar ook te voren. En tot verscheiden tijden? 3. Wanneer en uit wiens handen de

voornoemde Tijaard Doeckes de vordere stuivergelden van partijen pachtinge ontvangen heeft. 4.
Of van de zelve een generale of particulier quitantie gegeven is? 5. Indien ja, die sampt de rekening
van Tijaard Doeckes te recouvreren. 6. Of de voorgenoemde 153 c.gld; mede onder enige post voor
de heer Hania gedaan zijn, betrokken of begrepen? 7. Indien ja, dezelve aan te wijzen. 8. Waar en
aan wie uitgekeerd zijn, de penningen bij de particuliers tot Kollum opgebracht tot de
stuiversgelden. 9. Indien Wattie Harckema niet heeft ontvangen de penningen van de pachteniers
om die wln Tijard Doeckes over te brengen, uit de eerste renten dagen daarvoor toegelegd. ?
Ritske van Rinia als erfg. van Jfr. Rints van Mockema, zijn overleden huisvrouw, en cur. over
Jetske van Mockema e.h. van Jarich van Cammingha; opposeerden
Contra
Bote te
Groustins gedoemde en opposant. In Factis voor de 1e rechtdag na de grote vakantie.
Cornelis Floris, Dienaar des Godd. Woords te Pingjum, als man en voogd van Dieuwke Pijbe dr; en
Jacob Jans binnen Kimswerd als voogd van Mins Jans dr; hun resp huisvrouwen.
Contr
Dirck Jacobs binnen Leeuwarden. HET HOFF cond. de ged. om met de impt. in
liquidatie te treden; en vereffening van een iegenlijks ontvang te maken, en ook terugge te staan tot
de portiën van de overige erfgenamen gelijk zullen zijn gemaakt; met schaden en interessen etc......
en in de kosten tot 'sHoffs tauxatie.
62.
Jan Jans burger en goudsmid binnen Sneek; als voogd van Dieucke Epe dr; zijn e.h;
Contra
Jochum Johannes mede aldaar. HET HOFF gezien de citatien holdende de obligatie van 3 aug 1613
voor bekend, cond. de ged. aan de impt. te betalen 172 car.gld; met schaden etc.... onder deductie
van 30 gld en 50 c.gld en cond. de ged. in de kosten.
Guillaume de Graaff burger en Brouwer in Delft, in “De Rode Leeuw” Contra
Willem
Gerrijts, burger en biersteker in Sneek en Antie Harmens e.l.; HET HOF cond. de ged. elk voor zich
en voor het geheel de impt. te betalen de somma van 1932 c.gld; 15 str en 6 penningen, en 1200
c.gld in een tweede partije, met schaden etc; en in de kosten.
63.
Georgh van Liauckema in cas van Revisie;
Contra
Douwe van Hottinga, te Franeker, als cur. over Tijalling van Camstra, de jonge en Jfr. Tiemck van
Aebinga als wett voors van Homme en gosse van Campstra, haar knn. bij wln Tijalling,
HET HOFF cond. de ged. te gehengen dat de penningen worden gewogen, en indien gevonden
mocht worden aan het gewicht iets te failleren, dat zulks bij de gereq. zal worden gesuppleerd. Om
redenen comp de kosten.
Marten Jans, capteijn te Water req. Contra
Tijard Tijaard Uugesna; gereq. HET HOFF
verklaart de gereq. onghouden de eis van de req. te beantwoorden. En cond. hem in de kosten.
Dr. Sixtus Acronius c.s impt
Contra
Sibrand van Osinga c.s;
HET HOFF
rejekteert de exceptie en cond. de ged. op de impt's eis te antwoorden. En de kosten tot het einde der
zaken.
64.
Maeijcke Nijs binnen Leeuwarden
Contra
IJmcke Focke dr; wed. van Anthonis
Thonis Banquaart in leven sergeant majoor in Franeker, voor haar en her knn. bij de selve
Banquaart.
HET HOFF verklaart de gedaagde contumax en verstekt haar van alle exceptien,
almede defensien etc; en houdende de brief van obligatie d.d. 5 mei 1610 voor bekend, cond. de
ged. de impt. te betalen, de helft van 50 g.gld; met schaden etc.... onverkort de andere helft, en
cond. de ged. mede in de kosten.
Volgt het dictum van Wattie Harckema. Verplaatst naar de zaak zelf hiervoor op pag 61.
65.
DE EERSTE RECHTDAG NA DE PINKSTEREN anno 1616 is gehouden 7e juni 1616.
Douwe Intses te Wirdum en Sijoerd van Goerda impt.

Contra

Jan Sijeurds te Wirdum.

In Factis.
5 juni 1616.
Johannes Sijeurds Triumphant
Contra
Sijeurd Tijerks en Hero Sibrands als geauth
tutor over het weeskind van Pietrick Johannes dr. bij Dirck Claas en mede aangaande de persoon
van Eelcke Jaeckles gereassumeerd hebbende de proc. bij Dirck Claes. In Factis in forma.
De procureur generaal ; clager
Contra
dr. Dominicus Strigelius adv v.d. Hove
beklaagde. HET HOFF viderende het incident en hetselve holdende aan de beklaagde zijde voor
geconcludeerd, cond. de ged. om bij provisie te gaan in gevanckenisse op het gedemolieerde
blockhuis. Reserverende de kosten.
66.
Sasker en Jfr. Gelke van Diepholt impt
Contra
Jfr. Lisck van Heringa, HET HOFF
rejekteert de exceptie en cond. hen opnieuw te procederen. Reserverende de kosten.
Aenneke Wopke dr. wed. van mr. Gillis de Blijde voor haar en als bestemoeder en voorst. van de
weeskinderen van mr Jan Eilof en Geertruijt de blijde, sampt Isabelle de Blijde wed. van mr Jan
Plaetman, en dr. Elias Frilo als man een voogd van Jfr. Magdalena de Blijde, en mr. Cornelis
Plaetman als voogd over Gelijke (!) de Blijde, allen in die qual. erfg. van mr. Gilis de Blijde, hun
vader, resp. bestevader.
Contra
Willem Rieurds en Mareijcke Jans dr. e.l te Franeker.
HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir op de eis te antwoorden.
De 7e juni 1616.
De voogden binnen het Anthonis Gasthuis binnen Leeuwarden req.
Contra
Jan Aatis
ged. HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. hem te antwoorden op de eis van de impt.
reserverende de kosten.
67.
Jan Faber, burger en apotheker binnen Leeggstaanden; als voogd van Doedke Wopke dr. zijn e.h.;
Aarent Isbrants als wett. voorst. van zijn knn. bij Hijlkien Wopke dr;
Contra
Huijbert van Oestrum c/ux. Ged.
HET HOFF ord. Huibert van Oestrum en zijn huisvrouw de
positien ten [playdoije gemeldet] nadat de impetranten hun presentatie hebben volbracht, binnen 14
dagen te beantwoorden. Ende bij gebreke vandien houdt de zelve artikelen voor bekend .
Resererende de kosten.
7 juni 1616.
Jan Scheltes, burger en koopman te Harlingen.
Contra
Willem Meijnerts koopman te
Zwolle. HET HOFF cond. de ged. de impetranten te betalen de somma van 480 g.gld. met schaden
etc, onder deductie hetgeen zuiver door de gedaagde is ontvangen (?) of nog al mogen opkomen. En
compenseert de kosten.
8 juni 1616.
Mark .. Dirks te Huizum, voor hem en voor Rints Johannes zijn e.h.
Contra
Sijne
Bockes te Teerns als last en proc hebbende van Haie Michiels als v.v. Aeff Jans zijn huisvrouw als
legitarij van Jan Jans IN Factis.
68.
Pieter Pieters voor hem en als vader en leg. adm van zijn knn. bij Griet Jelle dr.
Contra
Sijne Bockes te Teerns, en verder als vorige zaak. IN Fatis.
Wijbe Dirks als voogd over Johan(na?) Wopke dr. als erfg. van Wopke Douwes, en Meinu Buwe
dr; in tijden e.l.; als last hebbende van Eeff La.... (?) dr. wed. van wln. Jan Jans Niegum (?) La..e dr.
wed. van Jan Hendriks van en voor de andere erfg. Contra
Uulbe Wijbrands te Bozum ged.
en exc. HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. om op des impt. eis te antwoorden.
Reservatis expensis.
13 juni 1616.
Hendrik Aerens zn. Thoen (t' Hoen?) Req. Contra
Thoenis Aris en Hidde Sijtses, als
curateurs over het nagelatene weeskind van wln Cornelis Sijtses. En zijn huisvrouw, IN Factis
binnen 2 mnd. Peremptoir.

Jan van Leeuwen req.
Contra
Mr. Gerard van Leeuwen adv. v.d. Hove van Utrecht
HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek. ( gepr. Op 18 juni 1616.)
69.
Haye Laes notaris en geauthoriseerde bode binnen Harlingen
Contra
Douwe Bockes
Abbema duerwaarder voor den Hove, interveneierende voor Dominico Strigelius. adv v.d Hove.
HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen de somma van 22 g.gld; 14 strs in een partij en 36
gld in een ander partije, en 12 c.gld 9 strs in een derde partij. En daar boven te gedogen dat de impt.
uit de resterende koopsomma ontvange de somma van 152 g.gld met schaden etc...; of andersins de
koopsom van 282 g.gld te consigneren met de onkosten, en te gedogen dat de impt. de vs. sommen
daaruit ontvangen zal. En cond. de ged. in de kosten.
Meijnert Wijtzes burger binnen Halingen, Contra

Obbe Geerts burger aldaar. IN Factis.

Douwe van Epema, grietman van Hemelumer Oldeferd, c.a;
Contra
Claes Dirks te
Pingjum, voor hem en c.d.r voor Rints Kuen ( Koene) dr. zijn e.h HET HOFF ontzegt de impt. zijn
verzoek, boven de presentatie bij de gedaagde gedaan. En in de kosten.
Pieter Gerrijts Req. Contra
Gerrijt van Loo, secr van het Bildt. HET HOFF cond. de
gereq. de req. te betalen de somma can 12 c.gld; 7 strs in een pertije, 8c.gld 10 strs in een tweede
pertije en en 2 c.gld 16 sts en van 24 c.gld en 12 strs , alles met schaden en intressen.... etc.
70.
Claes en Jasper Schelte zonen,voor hen en de andere erdfg,van Schelte Jaspers. Contra
Haie Luitges, burger van Dokkum, en als last hebbende van de Magistraat aldaar. HET HOFF
cond. de burgemeesters Bientse Gabbes en Haie Luitses en Dirk Claas om de artikelen van de req.
Onder ede te beantwoorden. En compenseert de kosten.
17 juni 1616.
Heijltie Douwe dr. wed. dr. Lambertus Adius als erfg. van deselve contra Rienck Folperts en Trijn
Jans zijn e.h.; ged. HET HOFF rcht doende op de versochte pervijsie cond. de ged. onder de
Hove te namtificeren 250 c.gld en nog 60 gld en ten pricipale in factis.
Mr. Abelus Abbema als cur. over het weesk. van Frans Hendriks Triumphant;
Contra
Pieter Aerts zn. Duces (?) en Maeike zijn huisvrouw ged. en opposant, HET HOFF adproberende
de bsognen van de deurwaarder, interponeert daarop decreet dat de koop van de huizinge nog
eenmaal geproclameerd zal worden.... op 10 sept aankomende; cond. de req zijn handen te ijdelen
van de kooppenningen, indien hij aan de koop geraakt en de opposanten zulks te gedogen. En de
oppositie kosteloos en schadeloos af te doen en ook in de kosten van de proceduren.
18 juni 1616.
Sijeurd Alles als kerkvoogd binnen Beets.
Contra
Auck Bruijns dr. wed. Andries
Ulckes te Beets, ged. In Factis voor de eerste recht dag na de grote vacantie te dienen.
Douwe Abbema, Deurwaarder
Contra
Frederik Freerks te Dokkum. Bij provisie te
namptificeren 58 c.gld en 10 str. en ten principale in factis.
Lolle Everts tot Amstelredam, req. Contra
Griet Ruerdts dr. gereq. HET HOFF verklaart
de band des huwelijks tussen partijen gevioleerd te zijn, en de req. daardeur daarvan bevrijd, en uit
bewegende oorzaken compenseert de kosten . Ord. de proc. gen. het proces nae hem te nemen. Etc.
Trijn Aucke dr. wed. van Jan Dolwagen, en Beernd Geerts te Steenwijk, als m.e.v van Tijemck Jans
dr; als erfg. van de vs. Dolwagen, Contra
Hendrik Jans executeur van Smallingerland,
gedoemde en opposant. HET HOFF cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat de executie van
de sententie ten processe overgelegd voor zover het de kapitale som aangaat zijn voortgang zal
hebben, en zijn oppositie daartegen kosteloos en schadeloos af te doen.
72.
Archibal de Bethune luitenant van kapitein Forbes garnizoen houdende binnen Utrecht, als het recht

hebbende van Christina Sas, en boelhoudster van Beernt van Uutenenge, en Adriana van Utenenge
voor haar zelf, en Jacob van Asch van Wijk, canonicus van de St. Pieter binnen Utrecht, als
voogden van Elisabeth Floris dr. van Utenenge tesamen erfg. van de vs. Beernd van Uutenenge.
Contra
Jan van Leeuwen gedoemde. HET HOFF passerende de gedoemde en req. de voors.
deductie van 2000 gld nog de 4e part van 72 c.gld; en 1 str; voorts 56 c.gld; 6 str; nog 34 c.gld van
cartel turf * item 7 c.gld 10 strs van de bode Evert. Ontzegt de req. De deductie van 651 c.gld; 11
strs mitsg. Van 200 c.gld 13 strs; de resterende vierdepart van de 72 c.gld; ord. dat de sententie van
23 mei haar voortgang zal hebben, ter somma van4060 c.gld 13 strs. Nog van 1436 c.gld, en 30
c.gld 8 penningen ter zake van de onbetaalde pacht, van de verpachte en verkochte venen in een
ander partije. Onverkort partijen hun recht bij nieuwe instantie. Etc....
Jelger van Feitsma, Raad en rentmeester generaal, over Friesland als kerkvoogd van het dorp
Suweijns (Zweins) en hem sterkmakende voor Aeff Willem Engberts wed. en de wed. van Jacob
Broers althans te echte hebbende Jan Rommerts, beide landzaten van de vs. kerk en geassisteerd
met Bocke Feitsma zijn zoon, grietman over Kollumerland, c.a; hem sterkmakende voor Hidde
Rinckes zijn landzate, te Zweins en mede voor Laes van Jongema en Habel van Herema, e.l te
Wommels, en hun sterkmakende voor Trijn Gerrijts hun landzate, mede aldaar.
Contra
Saeckle Inhes Kinghema gereq.
HET HOFF cond. de ged. het laatste kind wederomme op te
graven en uit de kerke te brengen, in qlt. wederomme in voorgaande state te herstellen, verklarende
de req. daarenboven niet ontfangbaar en comp de kosten..
73.
Willem Hans zn. binnen Leeuwarden als leg. Adm. van zijn knn. bij Marij Dirks dr.
Contra
Gerrijt Jans zn. Tindeman (?) HET HOFF cond. de gereq, aan de req. onder genoegzame cautie te
betalen 112 c.gld. 6 penn. en nog 50 c.gld in een andere partij. Met de schaden etc..... en
compenseert de kosten.
20 juni 1616
Claes Claes te Ferwert, voor hem en als man een voogd van zijn huisvrouw,
Contra Herman
Scheijff, Teuwis Aarijs, Philips Jacobs, Arien Carstes, Jacob Stevens en Aries Jacobs Buirke als
erfg. van Doij (e) Philips. HET HOFF rejekteert de exceptie van de ged. cond. hem op de eis van
de impt. te antwoorden.
Wilcke Jans als gauth. curator over Trijnke Haie dr. zijn e.h. impt
Contra
Anna Harcke dr. e.h van Jacob Claes Roch, als zuster en mede erfg. van Harmen Harckes in leven
burgemester dezer stede, en mede Gedeputeerde staat dezer Landschappe; haar broeder en en Coert
Nederhoff u.n.v. van Taetske Jans zijn schoondochter usus fructuaria en mede erfg. van Heere
Harckes haar man en c.d.r onder hypt . van goederen etc. HET HOFF cond. de ged. aan de impt.
[PAG 74.] de goederen van zijn huisvrouw te laten volgen, en de resterende penningen volgens het
slot van de rekening te betalen onder het stellen van genoegzame cautie, alsook van de ontvangen
1500 c.gld; als haar ingebrachte goederen, en mede onder hypothecatie van des impt's. eigen
ingebrachte goederen.
Claes Claes impt. en geëxc. Contra
dr. Suffridus Nijenhuis adv. v.d Hove. HET HOFF
houdende het incident aan des gedaagdes zijde voor gesloten, rejekteert de exceptiie, en cond. hem
peremptoir te antwoorden.
Saeckle Hoeijtes en Garrijt Jans voorm over Taede Sijeurds weeskinderen
Contra
Jan Sijdtses gereq. HET HOFF restitueert de gereq. tegens verloop van tijd en accordeert hem
nog de tijd van een maand om zijn produktie te mogen doen. En cond. hem in de kosten.
Lolle Jenckes applt Contra
Bocke Seerps geapp. ... niet bezwaard bij het vonnis van de
Nederrechter..... en in de kosten v.d proceduren tot s'Hoffs tauxatie.
Anna Jans dr. uitdraechster, Contra
Geert Hendriks HET HOFF cond. de ged. aan de impt.
te betalen de somma van 29 c.gld; met schaden etc.... onverkort gereq. recht andersins en con de

gereq. in de kosten.
Pag 75, 21 juni 1616.
Maiken Jans
Contra

Willem Stevens binnen 6 weken peremptoir.

Tiebbe Jelgers, Ritske Popkes, Botte Frijelsma binnen Dokkum, Tiete Andries tot Lioessens, als
voorm. over Doecke Douwes onm. knn; impt
Contra
Jan Bockes te Hogebeintum.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 150 gg.ld. Jaarlijks van de termijn van 1607 en drie
navolgende Allerheiligen dagen, telkens hetzelfde bedrag, met schaden etc.... ; onverkort de
gedaagdes recht neffens de kostpenningen van de kinderen, en aangaande vordere questien te
compareren voor de commissaris van den Hove...... en voorts te procederen nae stijl van den Hove.
24 juni 1616.
Jan van Leeuwen op het Heerenveen,
Contra
Archibald de Bethune, HET HOFF
releverende de req. tegens verloop van tijd, gunt hem nog de tijd van tien dagen om zijn produktie
te mogen doen, en daarna het proces in staat van wijzen te brengen. Cond. hem niettemin in de
kosten.
25 juni 1616.
Heijn Jacobs tot Tirns bij Sneek,
Contra
Wopke Reijns Foegelsang not. publ. binnen
Harlingen, als cur. over de weesknn van Tjaard Buwes Buwalda. gereq.
HET HOFF
restitueert de gereq. tegens het doen van Tjaardke, Tyaard Ulbes wed. haar moeder, ontzegt de req.
zijn verzoek, onverkort andersins zijn recht, en compenseert de kosten.
76.
Joris de Champs koopman te Amstelredam;
Contra
Berend Jacobs voor hem en als v.
v. Aucke Entes zijn e.h.; en Jacob Beernts, en dr. Daniel Pars ( met afkortingsteken?) rector der
stede Sneek. In Factis binnen een maand peremptoir.
Trijncke Boukensweer (?) wed. van Jan Wolbar in leven adelborst onde hopman Haubios, en Anna
Bouckwert ( Bonkwerd?) e.h van Martinus Coudre vaandrig in de comp. van Walsdorp, met cons.
van de vs. Coudre haar min in garnizoen binnen Leeuwarden. Req.
Contra
Sicke
Brieutsma notaris en postulant binnen Bolsward, als volm. van Sijmen Cornelis Huigh, burger en
koopman te Hoorn, en Lolcke Folkerts Bonkwerd te Spannum, gereq.
HET HOFF holdende het
proces aan de req. zijde voor geconcludeerd, releveert de req. tegens verloop van tijd accordeert
hem nog een maand om zijn produktie te mogen doen. Cond. hem niettemin in de kosten.
Aesge Poppes in Goingarijp,
Contra
Baucke Feddes te Wirdum, Sijbolt Feddes in
Warregae, Taede Feddes te Baard, voor hen en voor Aese Hendriks te IJsbrechtum, als cur. over
Melle Feddes knn; Rints Fedde dr. te Baard, Jarich, Obbe en Mintses Feddes te Oosterlittens, en de
huisvrouw van Fedde Mijnties te Sneek, als borge voor Sijbolt Ebes en Aet Fedde dr. HET HOFF
cond. de ged. de impt. te betalen [PAG 77.] 100 g.gld met 7 g.gld. intres van een jaar, en alle
vordere intressen sedert de litescontestatie gehad en geleden etc. en cond. de ged. mede in de helft
van de kosten.
Johannes Bouckes burger en koopman in Leeuwarden, als cur. over Wilcke en Jan Jans zonen, en
Jobie Jans dr; erfg. van Maeijke Jans wed. van Willem Hoeijtes, secretaris van Dantumadeel;
HET HOFF cond. de gereq. te gedogen dat bij dr. Aede van Eissinga vocatis vocandis geprocedeerd
worde tot inventarisatie en beschrievinge van Maeijke Jans' goederen en voorts te stellen cautionem
usufrutuarm, en alle oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.
Gijsbert Adriaans zn. Beijer, in 's Gravenhage, c.d.r voor Jan Adriaans zijn broeder, an als last
hebbende van Neeltie en Maijke Adr. Beijer, zijn zusters, en in die qlt. erfg. van hun vader, Adriaan
Gijsberts Beijer, en Margaretha Joost Hoecken zijn olders, in leven gewoond hebbende bij
Rotterdam die het recht hadden van Cornelia Cornelis Thijmen dr. impt
Contra
Thijmen van Cuijck als erfg. onder beneficie van inv. Van Jfr. Margrieta van Moerendaal zijn
moeder. ......... bij provisie te namptificeren 100 c.gld in een paertije en 15 c.gld in een ander
pertije, ten principlae in factis.

78.
Gabbe Epis in Waregae, ged. in conv. en eisere in reconventie,
Contra
Pieter Willems in
Veenwouden, idem in conv. en reconventie. HET HOFF verklaart de impt. niet bewaard bij het
vonnis van de Nederrechter.
27 juni 1616.
Watse Jans binnen Leeuwarden, voor hem en als erfg. van His Pieters zijn overl. huisvrouw, impt
Contra
Douwe Abbema deurwaarder van den Hove. ..... bij provisie te namptificeren 36
c.gld 5 strs. En in Factis.
Jan van Eelen impt.
Contra
het vonnis van de Nederrechter.

Rienck Halbes, geappelleerde .... niet bezwaard bij

Joucke Pijbes te Grouw c/ux applt Contra De wed. van Gualterus Moerlingus in leven dienaar van
het Godd.. Woord te Grouw, en haar knn. bij de vs. Moe(r) lingius. In Factis binnen 14 dagen.
Dirck Claes te Hichtum, voor hem en voor Eeme Claas dr. zijn zuster, wed. van Pauwels Agges, en
als wett. voorst. van haar knn; en als last hebende van Marij Pouwels dr. wed. van Claes Wolters
Triumphant Contra
Tyalcke Jans te Bozum, en Pieter Pieters, te Witmarsum, als
geauthoriseerd cur. over Idtke Jans IN Factis, voor de 1 rechtdag na de grote vacantie en in state
van wijzen te brengen. [ Bl 79] ; 29 juni 1616
Aelthien Saeckles te Baard, als vader van zijn zoon Saeckle, applt
Contra
Douwe
Meillema secr. van Barradeel te Harlingen, als volle broeder van Mijnts Tijallings op Dronrijp.
HET HOFF doe te niete het vonnis van de nederrechter, en bij nieuwe sententie recht doende
verklaart de geapp. orig. impt. tot zijn eis niet ontfangbaar, en om redenen compenseert de kosten.
Dezelfde,

tegens

Dezelfden

idem.

Pieter Georgiens te Hallum als man een voogd van Tied, Tijerck Rincke dr; Claas Hendriks binnen
Leeuwarden, als m.e.v. Lijsbeth Romckes, en Jan Pijers mede te Hallum, als cur. over Jetske
Romcke dr; en Geert en Romcke Feickes zonen mediate en immediate erfg. van Jets Lieuwe dr. hun
moeder.
Contra
Wobbe en Baucke Seerps zonen als voormombers over Marten Seerps
weeskinderen hun broeder. .... te compareren voor Gellius Hillema die hen zal verstaan.. etc
indien niet hem informeren op zekere poincten.... ( op volgende blz.)
POINCTEN: Wat goederen Marten Seerps zn. hylckende aan Jets Lieuwe dr. heeft ingebracht? 2.
wat schulden de vs Marten destijds hadde? 3. Oft de goederen ten tijde van Jets Lieuwe drs.
versterven bij de Baersluijden, als gemene goederen zijnde geacht en gescheiden; Zo ja, waardeur
zulks is geschied? 4. Oft de 356 g.gld onder de uitschulden op Wobbe en Baucke Freerks gesteld
staande, de echte met Jets Lieuwe dr. zijn opgelegd, ende uit wat oorzaak de vs. schuld is gesproten.
5. Ofte de 50 g.gld van Jan Claass Deinia, na Jets Lieuwes dood betaald, de baarsluijden niet zijn
aangeleverd (?) Ende waaromme die buiten de staat van inschulden zijn gebleven. 6. Ofte Jets
Romke dr. een innocente persoon is. 7. Ofte nog eenige kinderen minderjarig zijn? Ofte andersins
hoe oud de drie jongste kinderen zijn?
80.
Wick Douwe dr. wed. van Gerrit Otte zn. teTzummarum voor haar en de knn. Contra
Jan Bents te Acchelen ( Achlum ?) als vader en leg. adm. van de knn. bij Trijn Rintse dr; zijn overl.
e.h.; en als cessie en transport hebbene van Rintse Feickes en Pieter Otte dr. in tijden e.l. ged.
HET HOFF verklaart het vonnis van de Nederrechter van onwaarde, en cond. de geapp. in de
kosten van het proces, tot 's Hoffs taxatie, onverkort haar recht tegen de secr. en het gerecht van
Barradeel.
81.
Dirck Willems aan St. Anna Kercke ( Parochie) voor zijn huisvrouw en onder beneficie van
inventaris erfg. van Jelle Tijards.
Contra
Jacob Pieters c/ux te Berlicum; Brieutick
Feickes bijzitter, Joost Brantsum eerste koper, geoccupeerd hebbende voor Hessel Foppes in zijn
qlt. opposant en zij tesamen gedaagden. HET HOFF proberende de besognen van de deurwaarder,

interponeert daarop decreet dat de koop van landen nog eenmaal zal worden geproclameerd over het
gerecht en de kerke ... op de 11e septembris aankomende; cond. de koper , indien hij aan de koop
geraakt, zijn handen van de kooppenningen te ijdelen, en de gecondemneerde zulks te gehengen en
te gedogen. En zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. En in de kosten.
Pieter Intzes Kingama ( Kingara?) en Tietske Pijbes Wijaerda,
Contra
Lambert van
Dalen, n/ux; Botke Gepkes, Thomas Jans, voor hen zelven, en mede als last hebbende van Jan
Faber, Barbara Goris, wed. Hendrik Pieters, Hendrik Bentes, Claes Sijbrands Sijuwerda vanwege
zijn moeder en Jan Gosses gerequireerden. HET HOFF holdende het proces van des gedaagdes
zijde voor geconcludeerd, cond. hem om met de impt. in cas van preferentie te procederen op de
goederen en penningen van Hopman Jan ten Voort en Jfr. Alijdt Shick ( Schick?) en te gedogen dat
daaraf uitsprake bij dr. Joh. Saekema Rd. Ord. werde gedaan, en in middeler tijd van alle lichtingen
van penningen te suspenderen. En comp. uit bewegende oorzaken de kosten.
82.
Janthien Boelema, wed. dr. Menno Broersma, nu huisvrouw van Jacob van Loo, deurwaarder der
comptoire van de domeinen van Vrieslandt; impt. en triumphant
contra
Hille Oenes gecondemneerde dr. Martinus Boelema adv. v.d. Hove, eerste koper en de vs. Hille en
Trijn Syrcks dr. gedaagden. HET HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder dat de
koop van de goederen.... nog eenmaal wordt geproclameerd..... op 9 sept a.s; de koper zijn handen
te ijdelen..... en de verkoper zulks te gedogen onverkort Trijn Syrcks dr. haar recht op de penningen,
en in de kosten tot 's Hoffs taxatie.
Jfr. Elizabeth Rattaller met Jfr. Genoveva Rattaller voor haar interesse; Contra
Mr. Regnerus Bras, advocaat van dezen Hove, nom ux. Ged. HET HOFF rejekteert de exceptie en
cond. de ged. om op de eis van de impt. te antwoorden, reserverende de kosten.
Ulrich Meijnerts, lakenbereijder binnnen Leeuwarden.
Contra
Meijnert Melis, ged.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 736 c.gld; met schaden etc sedert de 1e mei 1614
verschenen, nog te verschijnen en zijn andere goederen daarvoor gehypothekeerd en [PAG 83] en
executabel te verklaren; surcherende niettemin de executie tot de 1e mei 1618. en om redenen
compenseert de kosten.
Markus (?) Wichers en Harmen Reijnerds als volm. van de ingezetenen van Olde Trijne, impt.
Contra
Johannes Schouwen te Wolvega, en Herncke Roeliffs als voogd van Anna Boeles
zijn huisvrouw, Andries Willems als wett. voorst. van zijn kinderen bij Roeloffke Boeles in echte
getogen, als erfg. van Griet Boelis zijn moeder, in leven echte huisrouw van Boele Roeloffs. HET
HOFF ord. Joh. Schouwen op zijn 4 dagmad meer mad 2 floreen te hueden en de andere gedaagden
op hun gebruikende land twee florenen 21 strs te hoeden en te dragen en te resumeren alle de
omslagen op de floreen renten uitgeschreven op het gebruik en bij de impt. opgebracht en betaald,
en met schaden en intrssen, en om redenen compenseert de kosten.
Aerent Bauckes
tegen
Gerrijt Assies HET HOFF releverende de geerq. tegen verloop
van tijd, gunt hem de tijd van een maand om zijn produktie te mogen doen. En het proces voor de
eerste rechtdag na de grote vakantie in staat van wijzen te brengen, retardatie processus, tot 's Hoffs
taxatie.
Oene Jouckes zoon Oenema
Contra
Claes Claes zn. te Minnertsga; ............ontzegt
de req. zijn verzoek
84.
Mr. Anne Cipriani req.
Contra
Job Michiels c/ux. Gereq.
HET HOFF releverende de req. tegens verloop van tijd gunt hem de tijd van een maand om zijn
produktie te mogen doen, en voor de eerste rechtdag na de grote vakantie in staat van wijzen te
brengen, cond. de req. niettemin in de kosten tot 's Hoffs taxatie.

Jfr. Sijds van Herema c.s
Contra
Mr. Leo Sipkes, gereq.
HET HOFF
restituerende de gereq. tegens voorgaande acten, gunt hem alsnog om het proces binnen 14 dagen te
mogen fourneren met alzulke stukken verificatien en munimenten als in het proces genoemd, des
dat de gereq. daarop zullen mogen zeggen ; en ad primum na de grote vacantie in staat van wijzen te
brengen, retardati processen voor de kosten.
Taco van Aijsma te Hichtum, mede erfg. van Dr. Hessel van Aijsma, zijn vadre. in leven president
van het Hoff, voor hem en de andere mede erfg.
Contra
De Heren Gedeputeerden.
HET HOFF ord. partijen te compareren voor de Commissaris ..... omme gedisponeerd te worden
naar behoren.
Jfr. Ansck van Burmania geass, met dr. Joachimus Andrae haar man.
Contra
Sibrand Wopkes te Engelum. In Factis binnen 6 weken.
85.
Sijmon Sijmons als man en voogd van Geertke Dirks dr; c.d.r onder hypt. van goederen,
reassumerende de proceduren en het intendit bij Fetse Sijmons en Tyerck Tyercks voor Geertke vs.
begonnen.
Contra
Margarethe Dirks dr. e.h. van Mr. Douwe Annius gereq.
HET HOFF cond. de gedaagde navolgende perchelen van gouden, als een driedubbele
splisring,twee gouden trouwrigen, een golden signet ring, een gouden ring zonder steen, een bril
met een zilveren koker, een zilveren vergulde tandestoker, een halsband met zilveren wapens, een
vossen rok met laken overtrokken, een cappoel (?) de impt. te laten volgen, indien die nog in rerum
natura zijn, indien niet te betalen de helft van de estimatie vandien, met alle schaden etc.... en
voorts te compareren voor de commissaris ... op zekere poincten van OFFITIE. 1. Wat goederen
wln. Dirck Lieuwes heeft nagelaten? 2. Wat schulden hij heeft nagelaten en door wie die zijn
betaald, 3. Waar de overige goederen van Dirck zijn gelegen? En wie die nu bezitten? 4. Wie de
1000 c. gld in het request van de impt. geroerd, heeft betaald en uit wat goederen? 5. Ofte de erfg.
van Lucretia daartoe iets hebben betaald? 6 Ofte Lucretia 's kind nog in leven is? En zo het dood is,
wie daarvan erfgenaam is?
86.
Jan Cornelis Femmes impt Contra
Thomas Thomas op de Olde Leije. In Factis voor de 1e
dag in de grote vakantie.
Boudewijn Jansz Wellens, als last hebbende van Maeiken Jans wed. Hans de Blauwe, als deels het
recht hebbende van de voorkinderen van de vs Hans,
Contra
Dirck Gerrijts olde burger
van Harlingen. ........ wederom te compareren voor de commissaris..... POINCTEN 1. In wat
maand van het jaar 1598 het huwelijk tussen Jans Blauwer (!) en Marijke Jans begonnen is. ? 2.
Wat goederen en schulden Hans ante matrimonium gehad heeft en ende wat ondertekeninge ofte
schulden staande echte zijn gevallen. 3. Uit wat oorzaak de cessie van Andries Burgharts gedaan is?
Willemke Eeme dr. wed. Jan Gerrits van Burum, voor haar zelven en Claes Sijmons en Sijbe Sijbes
als resp cur. over Betse en Alle Jans zonen ( van Burum) als erfg. van Jan Gerrits vs.
contra
Sijrck Jans burger en brouwer binnen Leeuwarden. HET HOFF. Verstekt hen van
alle zijn exeptien. ( PAG 87) En gehoord de eed van Willemke Eme dr. tot versterking van haar
rekenboek gedaan, cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 100 c.gld; met schaden etc.
De gemene kinderen en erfg. van Neel Marini (?) dr. wed. van Sipcle Sijeurdts impt.
Contra
Worp van Tyessens als man en voogd van Jfr. Ursula van Scheltema, Bonifaes Scheltema, Jfr.
Frouck Scheltema els mede erfg. van Jfr. Tyemck van Ailva wed. van Sijds van Scheltema. HET
HOFF gehoord de eed van Obbe Olferds een der impt. tot versterking van zijn rekenboek gedaan,
voor de achtendelen aan de impt. te betalen, cond. haar te betalen 912 c.gld; 6 strs en 2 penningen,
met schaden etc; en in de kosten.
Jan Jans te Nijkerk als voogd van Tijed Pieters, zijn e.h; als door scheidinge het recht van Aaff
Dirks bekomen hebbende, de e.h. van Minne Jenckes.
Contra
Aaff Epe dr. wed. en

mediate erfg. van wln Dirck Sytties, en Epe Piers, Hoeijtema en Aeff Gerrijts dr. e.l te
Hantumhuizen. PAG 88. HET HOFF verklaart de impt. niet ontvangbaar. Onverkort zijn recht
tegens mr. Feicke Wijbes; en Mr. Jacobus Sartorius doch ( .....) de cessie van Reijn Dirks ten
profijte van wln. Minne Jans gedaan, in toekomende tijden gerecouvreerd mag worden.in zoverre
deze uitspraak de impt. onschadelijk zal zijn. En om redenen compenseert de kosten.
Impck Seerps dr. nagelaten wed. van Rintse Douwes te Tzummarum voor haar en Sas Seerps dr.
wed. van Douwe Rintses, als moeder en wett. voorst. van haar knn. als erfg. van desleve haar man,
die mede erfg. was van Rintse Douwes, de originele mede impetrant, hun oude vader, en door
scheiding en deling het recht hebben verkregen impt.
Contra
Claes Pieters kalkbrander
op het Vliet buiten Franeker, als vader van zijn knn. bij Hilcke Pieters, zijn overl e.h;
HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de gereq. peremptoir te antwoorden op des impt.
eis.
Wilcke Jans impt.
Contra
Willem Jans, als cur. over de 5 nagelaten van wln. Frans Jans
en Aeff Tyerks dr. excipient. HET HOFF verklaart de excipient ongehouden te zijn op de impt's eis
te antwoorden. En om redenen compenseert de kosten.
89.
Sijds van Roorda als geathoriseerde curator over Ritske Sappema goederen impt
Contra
Catharina van Stoltenburg, wed. van Take van Hettinga. IN Factis.
Homme van Hittinga burgemeester en Merck Bonnes secr. van IJlst als volmachten van de
Magistraat
Contra
Joachim Rienks burgemeester, dr. Gaius Nauta, secretaris en
Agge Rollema, meensman der stede Sneek, als volm. van de Magistraat en de gezworen Meente
aldaar; HET HOFF cond. de ged. omme van nu voortaan die commercien (?) van butter, kees
(kaas) en alle weegbare goederen van de impt. en hun ingezetenen niet te verhinderen ofte om
eniger mate op te houden, dat deselve vrijstellen en vredelijk zonder enig waaggeld daaraf te eisen,
en ontvangende, deur haar stadt te laten passeren, en de impt. te refunderen alle schaden en
intressen die zij ingezetenen bij weigeringe van zulks hebben gehad; ..... en om redenen
compenseert de kosten.
Agge Frieskes en Piecke (N) gereassumeerd de proceduren bij wijlen Agge Jarichs en Meijne
Wibrands beide te Harich als geweze volmachten van het vs. dorp en Mirns en Bakhuizen
geinstitueerd.
Contra
Ede van Reynalda, mede Gedeputeerde der Staten, en als
volmacht van Doniawerstal, Eelke Heres, mederechter en volmacht van Lemsterland, Hobbe Baard
volmacht van Haskerland, Fedde Roukes mederechter en volmacht Schoterland.
HET HOFF verklaart dat de langste Aecke (??) is strekkende van het zuiden naar het noorden, tot
de Fluiske toe, ten libelle gemeld, ende de req. in het particulier ten aanzien van hun land, vrij te
zijn, van het maken van de dijk, verder dan tot aan het vs. Fluiske, onverkort de gereq. hun recht
tegen deselven in de contributie van het geheel, om redenen comp. de kosten.
90.
Carst Wisses , Eerijt Wijbes, en Jan Claesses geassisteerd met Dirck Jans, als volmachten van
Eestrum; impt
Contra
Mendert Johannes, burger binnen Leeuwarden, als mede ge....
en gerechtigde van het dorp Eestrum, en de gemene grasinge aldaar; ( en ) Jorck Douwes geass. met
Douwe Jorcks zijn vader. HET HOFF verklaart de raeinge en inscharinge ten libelle overgelegd
executabel, cond. de ged. haar oppositie daar tegen kosteloos af te doen. En cond. hen in de kosten
van het proces.
Syeurd Winters en Holck Haucke dr. e.l. Contra
Borchart Jans, brouwer “In De Dissel” te
Delft. ........... niet bezwaard bij het vonnis van de nederrechter.
Neel, mr. Jan Doeijma dr. e.h. van Sijmon Bernardi, conrector te Franeker, geas. met dezelve.
Contra
De weesmeesters der stad Franeker. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te
betalen en te laten volgen 900 c.gld met de onbetaalde intressen vandien; mits dat de impt. stelle

genoegzame cautie voor de consternatie van de vs. fortse van 900 c.gld. En om redenen
compenseert de kosten van de proceduren.
Adriaan Sibrands zn. Hemminga als universeel erfg. van zijn vader Sibrand Adriaans zn; en als last
en proc. hebbende van Former Pieters, als erfg. van Pieter Adriaans en Mr. Haio Binnerts, ex. asse ?
Haeris van Berber Adriaans dr. zijn moeder, en in die qual erfg. van Anne Adriaans hun wln. oom;
en leven te EE in Dongeradeel.
Contra
Douwe Bockes te Dokkum. IN Factis
binnen 10 weken peremptoir.
Claes Martens als het recht hebbende van Joost Balts, impt.
Contra
Eu(w)e Daniels te
Nijehoff in Homsterland, als v.v. Frouk Aebe Minnes dr; zijn e.h; en Gerben Pieters vanwege zijn
e.h; als erfg. van wln. Aebe Minnes. IN FACTIS.
Dezelfde partijen, maar nu Euwe Daniels eisen en Claes Martens gedaagde: HET HOFF voor het
videren van de proceduren ord. partijen te compareren voor de commissaris die hun in hun questien
en differenten zal verstaan en verenigen indien niet hem informeren op zekere POINCTEN van [
PAG 92.] Offitie: 1. Hoeveel de gereq. eigenlijk pretendeert hem van de principale forte (?) te
resteren. 2. Hoeveel hij op de principaal heeft ontvangen en op wat tijden en in wat percelen. 3. Wat
de gereq. pretendeert hem van de intressen mocht competeren. 4. Hoeveel hij daarop voren heeft
genoten, op wat tijden in op wat percelen? 5. Wat hij nog van kosten, vacatien en diergelijke
pretendeert te resten? 6. Ofte deselve ook zijn getauxeerd, ofte geliquideerd, en van dezen en
hetgeen verhaald de becheiden te recouvreren. 7. Voorts partijen mede doen procederen tot
liquidatie.
Gert Rinnerts, Doutzen Rinnerts dr; geass. met Marten Gerloffs als kinderen en erfg. van wln.
Rinnert Douwes, en war deze voormaals gedaan heeft
Contra
dr. Gabinus Foppens adv.
v.d. Hove. HET HOFF holdende het playdije aan des ged. zijde voor geconcludeerd cond. hem om
aan de impt. de approchen acten en attentaten de reizen of de sterfhuize van Rinnert Douwes
enigszins concernerende, op te beuren en te doen hebben. En om redenen compenseert de kosten.
Jacob van Medemblik, impt
Contra
Claes Sibrands zn. Siouma .... bij provisie te
namptificeren de somma van 30 c.gld 12 strs 8 penningen en ten principale in factis.
Sipcke Eelckes te Jorwert, voor hem en voor Jetske Tiepke dr. zijn e.h; req.
Contra
Anne Epckes gereq. In factis voor de 1e rechtdag voor de grote vacantie.
93
Lieuck Lieuwe dr. wed. van Sipcke Tijaards, onder de klokslag van Leeuwarden, voor haar en haar
kinderen
Contra
Saeckle Rienks te Marrum geappelleerde. Niet bezwaard bij het
vonnis van de Nederrechter..... en cond. haar in kosten van de proceduren.
Maeijke Jelle Reijns wed. voor haar en haar kinderen bij de vs. Jelle ; impt
Contra
Laes Heres, schipper te Staveren. HET HOFF gehoord de eed van de ged. tot versterking van zijn
aangeven, verklaart de impt. niet ontvangbaar. En om redenen compenseert de kosten.
Saeckle Riencks Buwertera (?) en Lolck Feddriks dr. e.l te Marrum, applt.
Contra
Fedde Jelgerma, burger binnen Leeuwarden, geapp. HET HOFF doet te niete het vonnis van de
Nederrechter en bij nieuwe sententie taxeert het onderhoud van Sijtse Hettes in kost kleding en
schoolpenningen ter somma van 680 g.gld en cond. de applt. daarvan een derde part te betalen. En
compenseert de kosten.
94.
Catharina van Stenforde wed. van wln Buwe Harckema, en door testamente administratie hebbende
van de goederen door hem nagelaten;
Contra
Gatse Jeltinga te Kollum, en Wijger
Buwma (?) te Oudwoude. .......... niet ontfangbaar.........

Reijn Obbes in Parregae, als cur. en tutor over Jelle Jans nagelaten weeskinderen
Contra
Bauck Piers gewezen wed. van Jelle Jans en nu huisvrouw van Eeme Obbes gesterkt met deselve.
IN Factis.
Albert Georgiens te Wier, Contra
Anthonis van Ailva, Schelte van Aebinga, en Nicolaus
Bants, als fiscaal van Franakeradeel. HET HOFF cond. de ged. te gedogen dat de req. het
koopschat der verkochte landen onder Sijtse Ivars ... ?? te staan, geniete en alle beletselen daartegen
af te doen met schaden etc. vandien. En om redenen compenseert de kosten.
95.
Adriaan Schaft, burger en koopman binnen Harlingen, als cessie en transport hebbende van Frank
Hendriks van der Burch. Impt
Contra
Frans Martens zn. Kijl, als vader voor zijn knn.
bij Ida Barents zijn overleden huisvrouw. HET HOFF cond. de ged. in zijn eigen name om de
impt. onder presentatie bij hem ten libelle gedaan te betalen 3777 g.gld; 12 strs; mits dat het de
gedaagde zal stekken hetgeen de impt. uit de obligatien ten processe geroerd heeft ontvangen. Zo
nog na gedane cessie zal geraken te ontvangen als vader en wett. adm. over zijn knn. ommegeslagen
de helft van 2000 c.gld; wat hem onder het eerste bedrag tot deductie zal strekken, alles met
schaden en intressen.... en cond. de ged. in de kosten tot 's Hoffs taxatie.
Wijbe Rebberts impt
Contra
Egbert Dirks aan de Blesse.
HET HOFF
rejekteert de exceptie en cond. hem op de eis van de impt. te antwoorden. Reserverende de kosten.
Hendrik Jans apotheker en Gerbrich Vincents dr. e.l in Leeuwarden;
Contra
Dr. Sibrandus
Siccama, secretaris der stede Bolsward In Factis ad prima peremptoire en voor alle dilay en
binnen 8 dagen daarna in staat van wijzen te brengen.
96.
Renicus Atsma als voogd van Rintske Adius zijn e.h; Tzummerus Faber, professor te Franeker, als
voogd van Tietske Adius, zijn e.h; Tziebbe Adius als mede erfg. van Adie Lamberts, als conj. pers.
en onder verb. v. goederen Contra
Trijnke Jans dr. Suijwerck, wed. van Jan Freerks te
Zwolle, voor haar en vervangende de persoon van Marten Jans tot Br..... gedoemde, Willem
Meijnerds professor en verspierde, en Douwe Abbema als eeste koper in zij samen gedaagden.
IN Factis binnen 2 maanden peremptoir .
Bauck Reijnerts dr. wed. van Cornelis Isbrands, nu e.h. van Jan Hijlckes te Weidum; Claes Isbrants
te Beetgum, als cur. over Reijcke Cornelis dr; nagelaten weeskind van de voorn. Cornelis Isbrands
en univereel erfg. van haar vader. Contra
Pieter van Waltha, Grietman van de Vijf Delen
Binnendijks, en Buitendijks, Jfr. Lisck van Waltha e.h. van Tyerck van Herema, grietman van
Menaldumadeel; tesamen erfg. van Tijalling van Botnia, en Sijtse van Dekema in de Kortezwagen (
Kortezwaag) als vader en leg adm over Juw Botnij van Dekema, zijn zoon en dr. Sixtus Peijma als
advocaat van Fredrich van Botnija, ( pag 97) residerende in Brabant, Jfr. Tietske van Botnija nu e.h
van Eernst van Harinxma, Rd. Ord. voor haar en vanwege haar broers Douwe en Doco van Botnija,
in die qual efg van Jfr. Foekel van Botnija. IN FACTIS.
Claes Heeres en Trijn Dirks dr. e.l impt. in conv. en ged. in reconventie Contra
Douwe
Abbema deurwaarder v.d. Hove. In factis in conventie en in reconventie peremptoir te
antwoorden.
Jan van Emingha wonende op de Rodenburg bij Franeker,
Contra
Jacob Harckes en
Dieuw Claese dr. requireerde,
HET HOFF verklaart het accoord ten processe gemeld
executabel en cond. de ged. tot het inholden en onderhouden vandien, met de kosten etc. tot 's Hoffs
taxatie.
98.
Sijeurd Hettes req. Contra
Jouck Burmania wed. Haio van Roussel, en erfg. van dr. Jan
van Loo. HET HOFF taxeert de verbeteringen ter somma van 160 g.gld; en 9 strs daaronder
gecomprehendeerd, de somma van 18 g.gld ter causa van het verbeteren van zekere 3 pm. land, in

de eerste post en alleen Jfr. Jouck te laste komend; en zullen de penninge pro quota van een ijders
land betaald worden. Latende nopende de nieuwe hooiberg bij nieuwe instantie aan de req. en om
redenen compenseert de kosten.
Olffert Beernds burgemeester der stede Hoorn, en Claes Jans Bruining(e) als cur. over de knn. van
Bientse Sibrants,
Contra
dr. Otto Anthonides; adv. v.d Hove.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 600 c.gld; met schade etc en mede in
de kosten, en belangende de vordere punten te compareren voor de comisaris ... POINCTEN: 1
Waarvoor de 600 c.gld. tot betaling van de huizinge in de akte van 23 april 1616 gemaakt meer ?
Niet zijn bekeert? 2. Waarom de zeshonderd gld. niet alzo wel zijn uitgeteld, als de huishuren in
deselve acte gemeldt? ( ) Ofte de req. ook enige andere huishuren zijn verschenen, als die hij
vanwege de req. te Franeker heeft ontvangen, ( ) Hoeveel de gereq. kompt van salaris en wat de
req. daaruit geëist hebben te zeggen.
Sijmon Bernardi conrector der Schole te Franeker, als voogd van Neel, Jan Douwe dr, zijn e.h en
als door cessie het recht bekomen hebbende van wln. de Heer Gerardus Jacobi in leven Abt van
Claarkamp. impt.
CONTRA
Tiets Jocchums dr. e.h. van Claes Thonis haar man en Bauck
Jochums dr. wed. van Frits Wijbes, ens en zij tesamen erfg. van Griet Hanse dr; voor haar zelve en
als S.C. Velleiani beneficie divisionis , intervenierende voor Aucke Andries. (PAG 99)
HET HOFF verklaart de impt. tot zijn eis en conclusie niet ontvangbaar.....
Romcke Sickes te Sneek impt
Contra
Evert Jarichs en Aelcke Jans dr. onder de
klokslag van Sneek. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 200 g.gld en 20 gelijke glds. van
intressen, met de schaden etc.... in mede in de proceduren tot 's Hoffs taxatie.
Dirck Dircks, burger te Franeker; applt
Contra
Juw Pars ( Iwars...) te Franeker beide
burgers aldaar en de wed. en erfg. van wln. Ruerd Fockes mede aldaar. IN Factis.
Abraham Jans, burger en breider binnen Leeuwarden, voor 1/3 part erfg. ex test. van Jantgen
Harmens, zijn bestemoeder, en mede erfg. van Trijn Heeres zijn olde moeij.
Contra
Wijtske Bockes Abbema wed. van Joost Jans in Factis ad primum etc...
100.
Binnert Sappema te Oldwolde, c.d.r. voor Ritske Sappema zijn zoon, bij Jfr. Rixt van Hettinga, zijn
overl e.h.
Contra
Catharina Stoltenburch e.h. van wln. Taco van Hettinga; in leven te
Hantum doch nu e.h. van Aerend van Loon notaris publ. binnen Leeuwarden, als cur. over Aucke
Hettinge nagelaten dochter van de vs. Taco; en als door ontscheiding erfg. van wln Jfr. Anneke
Hettinga
IN Factis.
Gerrijt Piers impt. Contra
de Heren Gedeputeerde Staten. HET HOFF ord. partijen te
compareren voor de commissarie etc. POINCTEN: 1. Hoe veel voor de schulden en de cessie resp.
is gegeven 2. Uit wat oorzaken maar 1/3 deel van de schulden betaald is. 3. Tot dien fine te
recouvreren de rekening van wln. de Heer Burmania, destijds ontvanger generaal, mitsgaders de
notatie (?) waarop de betaling bij hem voldaan is. ( PAG 101) 4. Ofte de req. vader door het betalen
van het derde deel van de schuld niet heeft geholden voor gecontenteert. 5. Indien niet waaromme
hij het Landschap bij zijn leven met recht gesproken heeft.
101.
Rienck Jans en Joucke Pieters als voogd van Beijts Jans dr. als mede erfg. van Jan Sijeurds en
Rensck Idse dr. triumphant en req.
Contra
Jan Jans op het Nieuwe land, gedoemde.
.......... niet ontfangbaar..........
De diaconen van de gereformeerde gemeente binnen Staveren
Contra
Pietrick Jans dr.
e.h. van Lolle ( Lolke ) Gerrijts haar dragende als erfg. ab int. van Gerrijt Wijbes haar overleden
zoon.
IN factis.
Fedde Jelgersma, burger binnen Leeuwarden triumphant en impt.

Contra

Saecke Rienks te Marrum gedoemde, Dr. Johannes Nijs(ten) eerste koper en Gerleff Kuenes (?) te
Marrum als erfg. van Tijaard Kuenes zijn overleden broeder en gezamenlijk gedaagden.
Pag 102.
HET HOFF approberende de besognen van de deurwaarder, interponeert daarop
decreet dat de koop van de landen...... nog eenmaal over de kerk en het gerecht zullen worden
geproclameerd....... en de ged. de oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.
Carst Wisses te Eestrum
Contra
Douwe Jorcks aldaar HET HOFF cond. de ged. de
landen voor zo veel die uit handen van Wijbe Wierds zijn gekocht de impt. te restitueren, met de
vruchten etc.... en de impt. tot zijn vordere eis niet ontfangbaar.
Wijbe Sibrands en Dieuw Heijnen dr. e.l te Leeuwarden
Contra
Cornelis Jeens en
Hendrickien mr. Douwe dochter te Bergum, ged. en gecontumaceerde. HET HOFF gezien de
citatien en houdende het reversaal d.d. 17 dec 1616 voor bekend cond. de ged. te betalen de somma
van 830 g.gld en twee rosenobels. Op termijnen, verschenen en nog te verschijnen; met de schaden
etc..... des dat de ene gedaagde betaalt, de ander gevrijd zal zijn, en dat de executie van 265 g.gld
zal zijn gesurcheerd, tot de 1e mei 1617; en voor de gelijke somma tot 1 mei 1618. Onder deductie
van 426 g.gld en 20 c.gld 17 strs, op de eerste termijn lestleden verschenen. En verklarende de
huizinge hovinge en bomen daarvoor speciaal gehypothekeerd; en executabel en om redenen
compenseert de kosten.
103.
Reijnu, Andries Pieters dr. applt
contra
Suffridus Lubberti notaris en postulant binnen
Harlingen; als cessie en transport hebbende van Auck Rincke dr; wed. van Jacob Douwes.
....... niet bezwaard bij het vonnis van de nederrechter...............
Edsart thoe Grovenstins tot Englum en de andere crediteurs van Jfr. Hester Huijsken (?) req.
Contra
Georg van Schwarzenbergh , Watse Ockingha, en Tading van Adeelen als
volmachten van Menaldumadeel; en o.v. van goederen c.d.r voor Paulus Gemmenich, secr. van
Franeker, voor de penningen die bij hun uit de vs. secretarie ontvangen zijn. HET HOFF cond. de
ged. om in handen van de commissaris te consigneren de helft van de kooppenningen in het proces
geroerd, onverkort evenwel de rechten van partijen op de penningen vs.
Edsart toe Grovestins .... als vorige zaak
Contra
Dezelfde gedaagden als boven
[ PAG 103.] HET HOFF cond. de ged. in handen van de commissaris te consigneren de helft van
de koopschat van de goederen van wln. de Heer Edsart en Jfr. Hester Huijskens toebehoord te
hebben en bij den gerechte ontvangen. Onverkort partijen hun recht bij nieuwe instantie op de
penningen. En voorts te compareren voor Jongestal Rd. Ord. om scheiding te maken tussen de
goederen van wln. Edsart v Grovestins in Jfr. Catharina Huijskens. Om redenen compenseert de
kosten.
Pietrick Pieters dr. in Leeuwarden, met advijs van haar man;
Contra
Sneek, geass. met Jan Hendriks haar tegenwoordige man. IN Factis.

Fed Sibrants dr. te

Sijeurd Gosses en mr. Goycke Bruijns Alsma postulant te Sneek, imp in conv. en ged. in
reconventie.
Contra
Eble Jarichs te Raard, bij Doccum, en Jeep Pieters, koopman
binnen Leeuwarden. ged. in comv en impt. in reconventie. IN Factis.
Aucke Jans als man en voogd van Rixt Dirks dr. Jaarsma, te Holwerd, en Lutske Gabbe dr. als
geauthoriseerd curatoren over haar knn. bij wln. hopman Aeltse Dirks zn. Jaarsma, en alzo erfg.
van Rixt Jaarsma hun moeder. resp bestemoeder.
Contra
Jeltse Baard voor hem en
vervangende de persoon van Ruerd Frans vor zo veel de landen hem toebehoren. Ged. IN Factis.
105.
Aerent van Loon Notarius Publ. en postulant binnen Leeuwarden, als last en proc. hebbende van
Wijtske Wijbe dr. Scheltinga. Impt. Contra
Lijeuwe Simons als man en voogd over Jelderke
Wijbe Scheltinga dr; zijn e.h.
IN Factis.

Sijeurd Epes Tolsum te Beetgum voor zijn knn. bij Sijouck Jetse dr; triumphant in conv. en gereq.
In reconventie.
Contra Aleff Jetses wonende te Marsum voor hem en als last hebbende van
Pieter Jetses, zijn broeder, en Sijmon Botis als voogd van Sipck Jetses, dr. zijn e.h; en Gercke Jetses
wonende in Dronrijp, voor hem zelve opposanten in conv. en impt. in reconventie. In Factis.
Jelle Pieters Blauw en Pieter Ruurds dr. e.l te Staveren.
Contra
Pieters dr. e.l
IN factis ad priman post magnas ferias.

Jan Gerrijts en Emetke (?)

Willem Thijs en Aeffke Michiels dr. e.l binnen Leeuwarden.
Contra
Pijer Wijtses voor
zijn tegenwoordige huisvrouw, In Factis, als vorige. En voor alle dilay.
106.
Geert Allerts en Yts Feye dr. e.l. in de Kuikhorne; impt Contra
Douwe Tijaards en Saep
Gelts dr. aldaar, ged. HET HOFF verklaart de ged. contumaces (?) en verstekt haar van alle
exceptien. En houdende de overgelegde brieven voor bekend, cond. de ged. de impt. te betalen de
somma van 78 g.gld; met schaden etc.... en verklarende de huizinge te Dokkum daarvoor speciaal
gehypothekeerd; cond. de ged. mede in de kosten en boeten tot 's Hoffs tauxatie.
Ees Cornelis dr. wed. van wln Pieter Jans Clocq; voor har en Adriaan van der Chijs, biersteker
binnen Leeuwarden, als vader en voorst. van Engelke zijn dochter bij Talcke Pieters zijn overleden
huisvrouw; en dr. Fockko Feyckens en Focko Tyaerdts als voorm. over Jan Feycke en Cornelis, wln
Alle Feyckes zonen als universele erfg. van wln hun grootvader. Contra
Pijer Sijtses zn. te
Terwispel, ged. en gecondemneerde. HET HOFF verklaart de ged. contumax; en houdende de
afrekening en obligatie in de impts. rekenboeken d.d. 13 juli 1612 voor bekend, cond. de ged. te
betalen 53 c.gld met schaen etc..... ( PAG 107) en cond. de ged. in de kosten.
Ees Cornelis dr. en verder als vorige zaak,
Contra
Reitie Fe(y)ties te Beetsterzwaag,
HET HOFF verklaart de ged. contumax en houdende de afrekeningen in het rekenboek van de impt.
voor bekend, cond. de ged. de impt. te etalen 51 c.gld en 1 str. met schaden etc; en in de kosten en
boeten, als vorige zaak.
Sytse Bonckes (?) burger der stede Sneek, impt
Contra
Jan Jurriens voor hem zelve en
voor zijn onjarige knn. bij wln. Yesck Heere dr. zijn overleden huisvrouw. ...... te namptificeren
79 g.gld en 14 strs...... en ten pricipale in factis.
108.
Tyaerdke Buwe dr. wed. van Tyaard Ubles Buwalda, impt.
Contra
Isbrand Annes
Vos, ruiter onder de ritmeester Johan Box ged. HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged.
op de impt. eis te antwoorden.
Anthie Allerts Ansckema
Contra
Amelke Alerts dr. e.h. van Jacob Jacobs en Otto Allerts
Heixan als cur. over Geeske Allerts, gesterkt met Anna Everts van Os, haar moeder en Fecke
Allards gesterkt met Fecke Allerts geassisteerd met dr. Sufridus Tyara. HET HOFF cond. de ged.
om met de impt. te procederen tot ontscheiding van de restante goederen. En om redenen
compenseert de kosten.
Marij Hartogs geass. met Pieter Pieters haar teg. (man?) Contra
...... te namptificeren 100 c.gld............. en ten principale in factis.

Pieter Bonnes.

Thijmen Andries burger binnen Harlingen applt
Contra
Foeckel Idse dr. geapp.
IN Factis.
109.
Jan Jans de jonge, als m.e.v. over Auck Tyalckes univ. erfg. van Tyalcke Hiddes haar moeder. (en)
de kinderen en erfg. van Sipcke Abbema gewoond hebbende in Akmarijp.
HET HOFF holdende de obligatie in date 16 maart 1597 voor bekend cond. de ged. aan de impt. te

betalen 25 g.gld; als rest van meerdere somma; en nog 50 g.gld verschenen Allerheiligen 1598; met
schaden etc; en in de kosten.
Syeurd Meijnerts van Duijen, koopman te Rotterdam,
Contra
Anthonie de Mol
Tafelhouder van de Lombard der stede Leeuwarden; vanwege enige personen, Niclaes Roo; Claes
Francois de Blau, en Andries Mathenes, als gecommiteerden van Jacques Balbia (?) en Johan
Muijses (?) ged. Te compareren voor de commissaris die hem zal informeren op zeker poincten
van offitie. ( op pag 110:) 1. Waar de drie obligatiebrieven ten libelle genoemd zijn gemaakt? 2.
Ofte in Holland generalijcke een ordonnantie of custume is en hoedanig op het stuk van hypotheek?
3. Indien ja, daarvan extract te recouvreren. 4. Indien ook enige particuliere costumen ofte keuren
dienaangaande zijn binnen de stad Delft? 5 Indien ja, daaraf mede exctract of copie te vorderen.
110.
Auckien Polmans, triumphante.
Contra
Oege Oeges te Wirdum, Dirck Paulus en Pieter
Jans, als voorm over de knn. van Sijbe Jans. In Factis.
De Procureur Generaal, clager
Contra
Jucke Pieters op de Thuijnen binnen
Leeuwarden. HET HOFF viderende het incident, cond. de beklaagde in provisie te gaan in
gevanckenisse op het gedemolieerde blockhuijs, en aldaar te verblijven tot nader dispositie, en
cond. hem mede in de kosten.
Jan Willems de Qui, triumphant;
In Factis.

Contra

Syuck Itsma gecondemneerde en gereq.

Georgien Duijtsman te Utrecht als v.v. Trijn, Jan Auckes.
Contra
Luijtgen Luijtgens
c.s;
Het Hoff reformerende de voorgaande kosten, taxeert die nu op 103 c.gld.
Jantgen Pieters te Sneek,

Contra

Cornelis Claes te Sneek, ... te namptificeren 35 c.gld.

DE EERSTE RECHTDAG GEHOUDEN (Na de grote vakantie) is den 3e SEPTEMBER. 1616.
Heyn Jans te Englum impt
Contra
Edsart tot Grovenstis, Meijnert Reijns Sijtse
Pieters, Diorre Gosses, Hoeijte Heeres, Siuerd Andles, Sibrant Wopkes, en Wijbe Sippes allen
ingezetenen van Engeleum; ged.
In Factis.
Dezelfden
tegen dezelfden HET HOFF ord. partijen wederom te compareren voor dr.
Rombertus Ulenburch, die recouvreren zal de rekeninge ten processe gemeld, voorts partijen te
verstaan en verenigen, indien doenlijk, indien niet,.... hem informeren; binnen 2 maanden.
Gerck Sapes req.
Contra
Gerrijt Radijs, deurwaarder van den Hove; HET HOFF cond.
de gereq. de goederen door hem afghaald te restitueren, kosteloos en schadeloos, indien die in
rerum natura zijn, indien niet de estimatie vandien en cond. hem mede in de kosten, onverkort het
recht van dr. Strigelius en anderen, daar zij vermeenden recht te hebben.
Eijlert Meijnerts
Contra
Claes Can. gereq.
verloop van tijd, en in de kosten tot 's Hoffs taxatie.

HET HOFF restitueert de req. tegens

Fetse Taeckes als m.e.v. van Maike Gerbens dr. Wijbe Jurjens als erfg. van Uulck Jurriens dr; en zij
voor de andere erfg. van hun moeder.
Contra
Jan Jans te Smalle EE.
HET HOFF verklaart het accoord executabel, en verklaart de impt. te laten hebben alle opkomsten
goederen etc. van Uulck haar moeder; en in het bijzonder de obligatie staande op Jan Harmens,
tevens die op Lieppe Gauwes, en Jan Jans en de baer tussen Halbe en Uulck Jurriens, en het huurcerter tusen Thonis Gauwes en Jan Jans, en daarnaast de impetranten zoals Jurrien Wijbes, Anne
Rintse (?), Douwe en Sijouck Gerbens kinderen te betalen hoofd voor hoofd 80 daalder, en de
impt. te bevrijen, hem kosteloos en schadeloos van alle anspraak te ontheffen, alles met schaden en

intressen; ( PAG 113) en cond. de ged. mede in de kosten, en aangaande vordere questien opnieuw
te compareren, voor Ulenburch etc.
Jaen Jaans en Gerbrich Jencke dr. e.l te Gauw,
Contra
Mirck Rint(se?)zn; als v.v. Anna
Feijte dr. zijn e.h geappelleerde. ..... niet bezwaard bij het vonnis van de nederrechter
Jan Willems de Kij ( Quij ) burger binnen Leeuwarden
Contra
Taecke (!) van Adeelen te
Berlicum. HET HOFF cond. de de impt. na zijn eed tot versterkinge van zijn rekenboek gedaan,
de ged. aan de impt. te betalen 106 c. gld met schaden etc. en in de kosten.
Lieuwe Jans te Makkum; Heere Jacobs te Bolsward, Lijsbeth Jarichs dr. e.h van Francke Jans met
haar man gesterkt, binnen Leeuwarden; Here Jarichs o.v.v. goederen en c.d.r voor Gerrijt Dirks,
nagelaten weeskind van Gerrijt Dirks, zijn overleden broeder, onder benificie van inv. erfg. van
Jarich Heeres, in leven te Bolsward, en Aafke Lieuwe dr. de oveleden moeder van het vs. kind.
Contra
[PAG 114.] Holle Sijeurds te Bolsward, voor hem en de andere erfg. van zijn vader,
en Botke Lolle dr. nagel wed. van Aebe Popis, en zijn voor haar knn. bij wln Aebe vs; en mede
crediteurn van wln Schelte Poppes. IN Factis, binnen 3 weken peremptoir.
Hendrick Heck cur. over Alle Uulckes, althans uitlandig. Contra
Dieuwerd Wobbes,
metselaar; HET HOFF cond. de ged. met zijn presentatie ten replieke gedaan aan de impt. te
betalen 58 c.gld; 7 strs; 2 pnne met de intressen van dien. En om redenen compenseert de kosten.
10 sept 1616.
Johannes Uulbes in de Broeck, impt;
Contra
Claes Ritskes te Driesum; HET HOFF
rejekteert de exceptie, en cond. de ged. op de eis te antwoorden.
Adriaan Cuijck
Contra
Claas Heres gedaagde HET HOFF verklaart de impt. niet
ontfangbaar en om redenen compenseert de kosten.
115.
Feijcke Agges, impt
Contra
Tamme Eebes als man en voogd van Sijdts Frieske dr.
en Jelle Frieskes voor hem als erfg. van Frieske Piers.
.... niet ontvangbaar en compenssert de
kosten van het proces.
Dr. Johannes de Veno adv. voor dezen Hove erfg. ex test. van Henricus de Veno, van Moederke de
Veno en van dr. Hendricus de Veno, en mediate erfg. van Mathijs de Veno, die erfgenaam was van
Moederke Knoop ( Cnoop) en Mathijs Knoop zijn resp. moeder en bestevader; en in die qual.
gereassumeerd de proceduren bij Henricus als universeel erfg. van Mathijs Knoop geinstitueerd.
Contra
Jacob Schouten als man en voogd van Anna Gosse dr. IN Factis binnen 4 mnd
peremptoir.
Folkerd Ipema en Tiempck Wijaarda, e.l. burgers en lakenkopers binnen Leeuwarden.
Contra
Sijds Haeije dr. wed. van Rienck Sierds, voor haar en als wett. voorst. van Haeijck
Rienks, huisvrouw van Folkert Folkerts, in Oldegae, in Smallingerland, Ege Fosma als voogd van
Houck Riencks, zijn e.h. in Groninger Opeinde, en Duwe Douwes als voogd van Auck Rienks zijn
e.h.; te Kollum als erfg. van Rienck Sierds hun vader ged. ..... te compareren voor de commissaris
die hen in questie en defferenten zal verstaan en verenigen indien hij kan, indien niet hem
informeren op zekere poincten.
116.
De wethouderen der steden Workum en Hindelopen;
Contra
Doco van Botnija
grietman over Wijmbritseradeel; Epe van Hettinga. Dijkgraaf, en Johannes Martens Gravius,
ontvanger; en volmachten van de vs. grietenijen; Douwe van Epema grtm. van Hemelumer
Oldeferd en Noordwolden; Lolle van Epema dijkgraaf, Tinco van Andringa, grietman van
Utingeradeel en rekenmeester van de Landschappe, namens de vs. contributies en delen.
HET HOFF rejecteert de exceptie en cond. de gedaagden peremptoir te antwoorden.

Sibren Gerloffs voor hem en als wettige voorstanderse van zijn m.j. knn. bij Reijnsck Anscke dr; en
mede voor Wijb zijn dochter, te echte gehad hebbende Hijlcke Sipkes en onder verband van
goederen.
Contra
Tijalling Hiddes en Hidde Alles te Oosterzee, erfg. van Hidde
Tijallings, en Trijn zijn e.h.; ged.
HET HOFF rejekteert de excptie en cond. deselve peremptoir
in fine ten duplijk te antwoorden, reserverende de kosten.
Tiete Jacobs te Pingjum, applt.
Contra
Olphert Ackes te Cornwerd, als voogd van
Acketie Jacobs zijn e.h geappelleerde. In Factis binnen 2 weken.
Dr. Sibrandus Sickama secr. der stede Bolsward. Contra
Hendrick Jans burger binnen
Leeuwarden. HET HOFF restitueert de req. tegen verloop van tijd gunt hem nog de tijd van 14
dagen om zijn produktie te mogen doen. Houdende het proces voor geconcludeerd, salf wes wat
voor die tijd wordt ingebracht, en cond. de req. in de kosten.
Jr. Albert van Jemmingen wonende op het huis Eekel te Norden, in Oostfriesland, als m.e.v. van Jfr.
Catharina de Prengers, en c.d.r voor de erfg. van Jr. Jacob de Prenger, haar broeder in leven
Ritmeester van de Con Maj. van Denemarken.
Contra
Reijnolt van Inthema ged. In
Factis.
Sijuck Idtsma Req.
Contra
Jan Willems de Kij. HET HOFF cond. de gereq. te
gehengen en gedogen dat de getuige weder wordt verhoord. Reserverende de kosten.
Juffr. Catharina Prenger
Contra
Fredricq van Inthima gereq.
HET HOFF cond.
de gereq. alsnog te gehengen en gedogen dat het getuigenisse van Johannes Cocq alsnog op de
poincten van offitie worde geadmitteerd, alsook de overgelegde afrekening van de ritmeester
Prenger. Reserverende de de kosten.
118.
Abraham van Roorda mede Gedeputeerde in de Staten van Vrieslandt; vanwege hem en de
rekenmeesters vanwege de landschaps meijer Claas Jacobs Finia wonende te Bûr ( Boer?) Johannes
Henrici ontvanger generaal der kloosteropkomsten, als last hebbende van Jfr. Elisabeth de
Burchgreve, wed. van Douwe van Roorda, Jfr. Haring van Roorda, wed. van Albert van Dekema,
Meijnard Vomelius dienaar des Godd. Woords, aldaar; Claes Jacobs, Pieter Epes, Wijbe Cornelis
Isbrand Pieters, Albert Jans, Feijke Gerrijts, alle schotschietende en stemvoerende ingezetenen van
het vs. dorp; in conv. en in reconventie.
Contra
Jesck Clases geassiteerd Meijntse Jetses haar tegenw. man; occuperende voor haar
kinderen bij Claas Sijmons, haar eerste man, voor zo veel het de kinderen concerneert; en met Taco
Abbes evenzo in reconventie en conventie. IN FACTIS in conventie voor de commissaris. En in
reconventie rejekteert de exceptie, doch mogende zijn middelen ten principale gebruiken,
reserverende de kosten.
Griet Pieters nagelaten wed. van Uulcke Ales als erfg. van dezelve geass. met haar tegenwoordige
man.
Contra
Henrick Heek als cur. bonorum over de goederen van Alle Wijbes.
In Factis binnen een maand peremptoir.
20 sept 1616.
Jan Pieters Ens c/ux applt. Contra
Rixt Dirks en de andere erfg. van Rints Lieuwes,
geapp. HET HOFF rejecteert de exceptie en cond. de zelve op de applt. vragen te antwoorden. Res.
de kosten tot het uitdragen der zaak.
119.
Jencke Jelmers, wed. van Gosse Claas, in leven secr. van Doniawerstal; Dominicus Serapii
postulant voor het gerecht van Franeker, als voogd van Trijnke Gosse dr. zijn e.h.
Contra
Fetse Dedde zn. als last hebende van Taecke Aelcke zn; wonende op Langweer; HET HOFF cond.
de ged. de impt. te betalen de somma van 22 g.gld 21 str; waaraf mei laatstleden 7 g.gld zijn
verschenen; en voortaan alle meidagen gelijke somma; tot de volle betaling. En compenseert de
kosten.

Focke Joost zn. en Folck Hendriks dr. e.l. te Beetgum;
Contra
Pieter Eetes voor hem en
als voogd van Jobie (?) Jelle dr. zijn e.h. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de somma
van 500 c.gld met schaden etc. En nopens de vordere eis met zijn gedane antwoord te mogen
volstaan. En uit bewegende oorzaken, compenseert de kosten.
Oene Jouckes Oenema te Minnertsga;
Contra
Claes Claes. Geapp. HET HOFF doet te
niete het vonnis van de nederrechter; voor zoveel het de adjudicatie van de intressen aangaat;
verklarende nopens de kapitale som de appellant niet bezwaard.
Macke Jans, kapitein te water, onder de repartitie dezer Landschappe; als cessie en transport
hebbende van Meijnardo Aetsma, Secr. van de Admiraliteit, en gecaveerd hebbende voor Trijnke
Jucke dr. impt
Contra
Agge Agges te Tzummarum. Ged. ( PAG 120)
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 150 g.gld; met schade etc. en in de kosten. Tot 's
Hoffs taxatie.
Jantge Taecke dr. wed. van Minne Lieuwes Mellema, gesterkt met Dirck Jacobs Valk haar teg. man
als erfg. van de vs. Minne.
Contra
Minne Lieuwes Mellema (?), en met Jucke
Hillebrands curator over de knn. van wln. Dirck Hillebrands, in leven mede gedeputeerde der
Staten; (bij) Aelcke Minne dr. in echte getogen; en zij samen erfg. van Otte Minnes Mellema, hun
broeder en oom resp; en zo voor drie 4e parten erfg. van wln. Minne Mellema. hun resp. vader en
bestevader.
HET HOFF cond. de gereq om met de req. te maken scheidinge en deling
nopens de onroerlijke goederen, ten sterfhuize, en daaraf het vierdepart te latn volgen; met schaden
en intressen etc.... en om redenen compenseert de kosten.
Gerijt Gerbens req. Contra
Douwe van Epema Grtm. van Hem. Old en Noordwolde .
HET HOFF restiturende de req. tegens verloop van tijd, gunt hem de tijd van 10 dagen om zijn
produktie te mogen doen. cond. hem niettemin in de kosten.
Tijerck Jelles te Oosterzee, als voogd van Tae Macx dr; zijn e.h; Contra
Rincke Hauckes te
Wijckel voor hem en als m.e.v van Gaetge Pieters zijn huisvrouw, .... te compareren voor de
comm.. v.d. Hove die hen zal verstaan etc... indien niet hem informeren op zekere POINCTEN van
Offitie: 1. Bij wie en waar het testament van Reijnu Mercx zich bevond(en) 2. Ofte Reijnu wel
tegen enige personen heeft verklaard, dat ze testament had gemaakt. 3. Ende dat zij daartoe te
Bolsward bij mr Hoeijte Hoeitema was geweest. 4. Oft zij ook niet heeft verklaart dat zij Geertke
Pieters haar moeije wat heeft besproken.
Pieter Piers en Simme Johannes al geauthoriseerd voorm. over Alijt Pijers, nagelaten weesk. bij
Melle Johannes en erfg. onder benificie van Inentaris. Van Melle dr. weeskinderen vader
Contra
Mennolt Jouwsma wonend bij Dokkum. HET HOFF verklaart de impt. boven zijn
gedane presentatie niet ontvangbaar.
Adriaan van der Chijs, req. Contra
Jan Gerrijts en Pieter Kingma, gereq.
HOFF onzegt de req, zijn verzoek. En comp de kosten.

`HET

Geert Jochums bijzitter van het gerecht van Stellingwerf Westeinde, als cur. bonorum over de
goederen van Uupke Cornelis, en Jacob Sibrens en Claes Hendriks in Nijeholtwolde vor hun
interessen impt. en req. in conv. en in reconv.
Contra
Geeske Lubberts voor
haar en onder S.C. Velleiani c.d.r. voor Jan Claas c/ux; Hendrik Egberts, Mathijs Franckena en
Pietrich Hanses dr. voor haar en Anna Hanses haar zuster gereq, in conv. en in reconventie [PAG
122.] HET HOFF voor het videren van de proceduren, ord. partijen wederomme te procederen voor
dr. Sieuert Hania, Rd Ord. ..
POINCTEN: 1. Wat het pretium, interessen en vruchten zijn van de twee maden en twee voeten. 2.
Ofte die specificatien onder Fota en Kappa overgelegd niet en zijn getaxerd en waaromme, en wat

de gereq daarvoor van aff...... 3. Wat acten van immuniteit (?) in hun vaders erfenis Petertien en
Anna hebben gedaan en wanneer? 4. Hoe oud Petertien en Anna zijn. 5. Wat goederen bij Hans
van Stade zijn nagelaten, en bij wie die genoten zijn, en door wat titel? 6. Oft Geese Lubberts ook
andere schulden heeft dan deze geëiste? 7 Of de zate bij Jan Claas als meijer bewoond voldoende is
voor haar schulden? 8. Ofte Wopke Cornelis niet heeft genoten volgens zijn gedane verspieringe;
9. Oft van deze kwestieuze koop of wandelkoop geen ander instrument is, geweest, en waarvan dit
bij Hans van Staden en Geese Lubberts niet is verrekend?
Sijmon Jacobs te Oosterend, apllt
Contra
Jan Dirks mede aldaar; als last en proc.
hebbende van Gosse Johannes, en Jel Ocke dr; e.l te Terzool; als het recht verkregen hebbende van
Jan Dirks; en Sijuck Ige dr; zijn wijff; Jan Jans te Baard als cur. over Tiepcke Isbrands; Freerk
Dirks burger binnen Sneek, Douwe Cornelis toe Tjallehuizen, Aat Tiepckes dr. wed. van Jan
Nannes te Sneek; Buwe Bruins te Delfsterhuizen, en Douwe Jans te Lutkewierum; allen crediteuren
van Aesge Jans en Trijntie Poppe dr. te St Nicolaasga geappelleerden. HET HOFF verklaart de
applt. niet bezwaard bij het vonnis van de nederrechter.
123.
Sijmon Jacobs te Oosterend, als het recht verkregen hebbende van Aesge Jans, c/ux;
Contra
Jan Dirks te Oosterend, als last hebbende van Gosse Johannes en Jel Ocke dr; te Terzool het recht
verkregen hebbende van Jan vs.; en mede voor de crediteuren van Aesge Jans en Trijn Poppe dr;
volgens zijn procuratie van de 26e mei 1614. en in die qual. interveniërende voor Anne Sijeurds en
Trijn Focke dr. e.; geappelleerden. HET HOFF verklaart de applt. niet bezwaard bij het vonnis
van de Nederrechter.
Barthel Jans als wett. voorst van zijn zes kinderen bij Anna, Francke Boeles dr. ; en als last en proc.
hebbende van Jochum Wijbes, dorprechter te Boyl; Reijmer Dirks te Peperga, en Jacob Frans te
Noordwolde; resp .bloedsvrienden en opsienders van de arme kinderen van wln. Claes Dirks en
Affke Renckes en Swaene Martens dr; alle susterlingen van Jacob Jacobs Woltman.
Contra
Willem Martens als voogd van Anna Martens dr; HET HOFF cond. de gereq. te
gedogen dat de req. onder de gepresenteerde injurati Sa...ntie worde gegund, jus pro deo. Onverkort
niettemin de gereq. zijn middelen ten principale en om redenen compenseert de kosten van het
incident.
124.
Andries Stellingwerff notaris binnen Leeuwarden, als cur. bonorum over de goederen van Hendrik
Jans in die qual erfg. van Frans Amckes. Contra
Tijed Doewe dr. wed. van Jurrien
Amckes, onder ben v. inv. S.C. Vell. Voor Joost Foeckes en Ulck zijn huisvrouw, haar zwager en
dochter. IN Factis.
Gosse Sijds op het Bild als voormomber over Cornelis Lenerts nagelatene weeskind van Lenert
Sijdts zn. zijn broeder. Impt
Contra
Cornelis Baukes ( Baekes?) aan Vrouwen
Parochie als voorm. over Leentge Abbes, Bij Abbe Gerkes en Barbara Barthouts in echte
geprocreerd. En in die qual erfg. van Barbara vs; en Abbe Eeckes te Hallum.
HET HOFF cond. Cornelis Baeckes uit de sterfhuize van Barbara Barthouds te doen hebben en
laten volgen, de somma van 2040 c.gld; en de aanparten van huizen en landen, waarvan Barbara het
vruchtgebruik gehad heeft; met vruchten en profijten etc..... tot de volle prestatie en relaxatie. En
verklaart die goederen gehypothekeerd en executabel en tegens Abbe Eeckes niet ontvangbaar.
Ebel Walings geassisteerd met Jan Jacques du Boijs en andere litescoconsorten . Contra
Dr. Wilthetus Mathiae gereq. HET HOFF releverende de req tegens verloop van tijd accordeert hem
nog twee maanden om haar produktie te mogen doen, cond. haar in de kosten.
125.
Fopck Houcke dr. wed. Marten Outgers, te Maarum als wett. voorst. over Outger Martens haar
zoon; als universeel erfg. van wln. haar man.
Contra
Outger en Meijntse Dirks zonen,
Gert Dirks dr. en Sijtse Harmens zonen als cur. ad litem over Trijn en Anna Dirks dr. IN FACTIS.

Jfr. Catharina de Prenger e.h. van Albert van Jemmingen, op het huis Eekel te Norden, als
universeel erfg. van mr. Jacob de Prenger, Co Ma~ Ritmeester van Denemarken haar broeder.
Contra
Fredrich van Inthiema ged. ..... niet ontfangbaar..........
Tiepcke en Lieuwe Wijbe zonen voor hen zelven en Jelle Douwes als man en voogd van Rixt Wijbe
dr. en Dirk Dirks als m.e.v van Ricxt Wijbe dr. allen erfg. van Lieuwe Wiebes. req.
Contra
Pieter Jacobs voor hem en c.d.r. voor Hans Douwes burger der stede Franeker.
IN factis binnen 6 weken.
126.
Reijmer Sijeurds burger en koopman binnnen Leeuwarden; als door cessie het recht hebbende van
Cornelis Jacobs, mede aldaar;
Contra
Tiete Otte zn. mede burger aldaar. HET HOFF
rejekteert de exceptie en cond. hem op de impt's eis te antwoorden. Reserverende de kosten.
Barbara Gerrijts dr. wed. Egbert Carstes, burgeresse binnen Leeuwarden; Johannes Remmer~~ ?
nom ux. En c.d.r. voor Bauck Wijbe dr; de zuster van zijn e.h; en in de qual. voor haar intressen bij
de vs. Barbara zijn huisvrouw.
Contra
Dr. Johannes Rennema (?) advocaat voor dezen
hove. In Factis voor voorgaande commissaris.
Jacob de Valck, triumphant Contra
Jan van Loon als m.e.v. van Duijffke Gerloffs dr.
Harcke Harings als m.e.v van Pietrick Gerloffs dr; c.d.r en als het recht hebbende van Trijn
Meijnerts, Albert Meijnerts, opposanten en Jelle Pieters eerste koper; Janneke Coenes, wed.
Bartholomeus Oldeneel, en Sijouck Luitge dr; protestanten, en zij tesamen gedaagden. HET
HOFF approberende de besognen van de Deurwaarder interponeert daarop decreet dat de koop
daarin gemeld nog eenmaal over de kerk en het gerecht zal worden geproclameerd ... etc... de ged.
zijn handen te ijdelen..... en hun oppositie kosteloos en schadeloos af te doen, onverkort Jelle
Pieters, de koper zijn recht tegen Aggeus Nicolaij, notaris publ. En deze zijn defensien ter contrarie.
127.
Jeft Tet van Douma. wed. van Sijds van Botnia;
Contra
Eeme Carstes en Sijouck Sibrens
dr. e.l; gereq.
HET HOFF viderende het incident, condemneert Eeme Carstes op de vraag te
antwoorden, nog voor wln. Runia, op 17 juni 1615, overgelegd; en met de req. te contesteren,
Reserverende de kosten; onverkort de rechten van partijen tegen elkaar of hun kindern.
Trijn Roelofs dr. te Boijl, geassisteerd met Sijeurd Sines haar teg man; en c.d.r voor Hanne Arents,
haar tegenwoordige meijer. Contra
Eijdtse Jans te Oosterwolde, en occuperende voor de
mede erfg. van Heijn Eijdses zijn oom. Applt.
HET HOFF ord. partijen te compareren voor de
Commissaris..... etc.... POINCTEN: 1. Ofte voor de gepretendeerde verschoten 80 Phs gld ook
schriftelijk bescheid is gemaakt. 2. Indien ja en indien behouden, dit te recouvreren 3. Of Heijne
Jans tot zijn versterven toe de vier dagmad heeft gebruikt? 4. Of die 80 phs. gld. ook aan Heijne of
zijn erven zijn gerestitueerd? 5. Offte Claes Cleijs ten tijde van zijn versterven ook enig recht op
deze 4 dagmad heeft gepretendeerd? Of daar voor of anders? 6. Offte hij Claes ook enige goederen
of erfgenamen nagelaten heeft. 7. Of de geappelleerde zich niet om de 4 dagmad bekrodigd heeft
door het recht van overdrachte van de 12 roeden vorens beleend met de derdehalf honderd phs .gld;
en haar met haar wijlen voorman van Sijouck Johannes gecedeerd. 8. Ofte dieselve roeden verder
gestrekt hebben tot de Naar? sloot en de questieuze dagmaden daar niet liggen tegen aan de naast
sloot.(?) 9. Dan, of zij appellante met haar voormond de 4 dagmad uit andere recht en oorzaak als
nu voren verhaald haar aangekomen het recht hebben? 10. Indien Ja, waarvan, wie en in wat
voegen, en wanneer zij dit hebben bekomen en daaraf de bescheiden te recouvreren. 11. Wanneer of
hoe lang haar, applt. haar meijers uit haar nature het gebruik hebben gehad? 12. Uit wiens name
voor de overdracht van Sijurd Johannes aan de appellante ende haar man de 4 dagmad zijn gebruikt.
Ofte deselve niet leeg en on(nut?) hebben gelegen en alzo bij de meijers en huurluiden van de 12
roeden zo mettertijd van zelf en ook aangetast ende bekomen. 13. Indien ja ,waarvan en waar en
hoelang de appelleerde zulks zich heeft toe geëigend?
128.
Wijbe en Auth Lieuwe zoen voor hen zelf en de wed. van Eete Lieuwes voor haar kinderen

Contra

Popcke Buwema en Wije Broersma, triumphanten In Factis binnen 2 maanden.

Popke Buwema en Wije Broersma , wed. van Hessel Tiepckes onder de klokslag van Oudwoude,
Contra
Wijbe Lieuwes ......... niet ontfangbaar....... en cond. hem in de kosten.
Eco Boner als voogd van Claeske Douwe dr. Nijenhuis, zijn e.h. en Matheus Everardi cur. over
Simon Nijenhuis achtergelaten goederen. Impt
Contra
Lenert 't Hoen, voor hem en als
voogd van Neeltie Harrents dr; aan St. Jac. Par. IN factis binnen 2 mnd. peremptoir
Gerrijt Dirks burger en koopman in Leeuwarden en Ede Dirks dr. e.l. Impt.
Contra
Jacob Aaleffs te Oosterwierum ged. HET HOFF ..... verklaart de ged. contumax, ..... houdende de
obligatie van 15 nov 1601 voor bekend, cond. de ged. aan de impt. te betalen 250 c.gld met schaden
en intressen etc; en cond. de ged. mede in de kosten tot profijte van de Heerlijkheid.
Rieurd Hauckes als wett. voorst. van Ebel zijn dr. te Wommels contra
Bartele Hotzes
ged. HET HOFF gehoord de eed van de impt. tot versterkinge van zijn aangeven, verklaart de
applt. bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.
Jfr. Sijtske van Heerma imtp in conv. en ged. in reconventie
Contra
Lolcke Pieters te Marsum ged. in conv. en impt. in reconventie HET HOFF ord. partijen te
compareren voor de commissaris die hun questien en differenten zal vergelijken indien hij kan
indien niet hem informeren op de faicten. Zijn informatie te stellen bij geschrift en voor alle dilaij.
Popcke van Buma ( Buwema?) en Wije Broersma, triumphant
Contra
Wijbe en Auth
Lieuwe zonen voor hun zelf en de wed. van Ete Lieuwes als voorst van haar kind bij de vs Ete.
HET HOFF tauxerende de vruchten profijten en emolumenten op 180 gld.en 8 strs; en ord. dat de
executie daarvan haar voortgang zal hebben. En om redenen compenseert de kosten.
130.
Haring Hettes tot Sibrandaburen, als cur. over de kinderen van Agge Watzes; req.
Contra
Dr. Gaius Nauta, adv. v.d. Hove, als last en proc hebbende van de erfg. van dr. Alberti Potter in
leven secretaris vn Wijmbritseradeel; en Breutick Feijckes bijzitter aldaar. HET HOFF cond. dr. G.
Nauta in zijn qlt. de impt. te restitueren en doen hebben tachtig Spaanse daalders, ofte de waardije
vandien. Met schade etc.... Salf het regres tegen degenen waartegen hij vermeent recht te hebben,
en verklarende de impt. tegens de mede gedaagden niet ontfangbaar.
Reijmer Jans te Harlingen,
Contra
Mr .Mackius (=Martinus) ten Hore advocaat van
dezen Hove. Ged. HET HOFF cond. de ged. om de impt. te reestitueren het reversaal houdende op
Sijmon Sijmons en zijn huisvrouw, mits dat hem daartegen wederom in handen werde gesteld de
principale recipisse bij hem daaraf gepasseerd. En om redenen compenseert de kosten.
Sijmon Sijmons en tied Gerrolts dr. e.l triumphanten,
Contra
Reijmer Jans te
Harlingen. HET HOFF cond. de ged. om zijn gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen,
cond. hem mede in de kosten van het proces.
Holle Sijeurds burger en koopman binnen Bolsward, als cessie het recht hebbende van Coop
Gerrijts in leven biurger en koopman in Leeuwarden; en in die qual. geprefereerd crediteur op de
goederen van Jan Mercks, impt.
Contra
Harmen Rienks, bode der Gedeputeerde
Staten als cessie hebbende van Jan Foockes zn. ter Herne, en Engbert Engberts koopman binnen
Groningen. [PAG 131.]
HET HOFF cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat de geëiste
penningen in handen van Harinxma Rd. Ord. werde gesteld, voor zo ver deze nog niet bij hem zijn
ontvangen; en dat tot profijt van degenen die bij uitsprake van preferentie bevonden zullen worden
daartoe gerechtigde te zijn, en compenseert de kosten.
Hendrik Adriaans (Aeriaans) en Reijnscke Douwes, Douwe Eelkes, voor haar en haar kinderen, en

onder ren. van S. C. Velleiani erfg. van Douwe Ulckes impt. in conv. en ged. in reconventie.
Contra
Johannes Sijeurds als man en voogd van Marij Oege dr; mediate in dor het
verlijden van haar zuster ook immediate erfg. van haar ouders oege Aeriaens en Uulck Tyaerds dr.
in conv. en in reconventie
HET HOFF rejecteert de exceptie zo veele de huizinge gelegen
in Uulcke Tyercks zate, en cond. de except. op de impt. eis te antwoorden. En aangaande de vordere
posten van de impt. reconventionis verklaart de excipient ongenhouden daar op te antwoorden. En
om redenen compenseert de kosten.
Uulbe Lolckes te Sneek
Contra
Jacob Tiebbes Popta en Rennert Jans als voormombers
over de nagelaten weeskinderen van Augustinus Jans en En Rijckien Stevens Crapert (?) in tijden
e.l.; IN Factis binnen 2 mnd peremptoir.
Tijerk Lieuwes impt. Contra
Thomas Jelmers te Aaenghium, als testamentarius tutor over
de onj. knn. van Beijts Garrolts dr. interveneierende onder hypt. van goederen voor Jan van Buiten
ende Ansck Gerrolts dr. e.l. binnen [PAG 132.] Hantum en mede uit de naam van de vs. e.l ....... te
namptificeren de somma van 101 carolus gulden. Ten principale in factis.
Aesge Rabbodus binnen Leeuwarden;
Contra
Marij Adriaans wed. van Dirck Reijmers
en Harmen Dirks zn. als erfg. van Dirck Reijmers hun vader, mitsgaders Igramus Claes cur. over
Claes Jacobs. HET HOFF cond. de gereq. te gehengen en te gedogen dat de req. onder genoegzame
cautie, .... betreffende de penningen van wln. Frans van Camminga, geconsigneerd en om redenen
compenseert de kosten.
Jfr. Hester van Aijlva e.h. van Aerent van Loo, als erfg. van Tiaerd van Ailva haar vader; en wln.
Jfr. Frouck van Mockema haar olde moeder; en reassumerende de procduren bij Mr. Dominicus
Oedsma als cur. lit. uit hun name gedaan.
Contra
Taco v Aylva. IN Factis.
Douwe Eukes als universeel erfg. van Hil Douwes, zijn dr; en zo erfg. van Hil, Olpherd Tyeerds dr.
haar moeder , Req. Contra
Reijmer Olferts burgemeester te Hindelopen, Ansche Olferts,
Trijn Olferts, en Sibbel Thijmens als moeder en wett. voorst. van haar knn. bij Tyaard Olferts en
tesamen erfg. van Olfert Tijaards en Rinck Anscke dr, hun ouders. HET HOFF gehoord de eed van
de req. tot versterkinge van zijn aangeven gedaan, verklaart deze erfg. van Hil Douwe dr, en cond.
hem te doen volgen een koegang in Olfert Tijaerds fenne, en een pondemaat omtrent Hindelopen
met de vruchten en profijten, en om redenen compenseert de kosten. En voor de vordere eis van de
impt. bevindt Het Hoff het proces niet in staat om eintelijk geterminerd te worden, Ordonneert
partijen daarom te compareren voor de commissaris van den Hove; die zijn gegevens op schrifte zal
stellen en den Hove rapport doen. * onder aan volgende pagina: POINCTEN: 1. Oft Hil ooit de
100 g.gld heeft ontangen, en bij wie deselve nu zijn. Bij wie van de gene het linnen, het wollen
goed en het zilverwerk etc. zijn, die zijn huidvrouw en dochters lijf behoord hebben? En deselve te
specificeren; of de req. deselve klederen, linnen, wol en zilverwerken en annderzins heeft
geschonken aan Sipck Olferts zijn wln. huisvrouwen jongste zuster en wie haar deselve
overgeleverd heeft. Of de req. het bed met zijn toebehoren ontvangen heeft en bij wie het nu is?
133.
Gale van Galema en Sijucke Aucke ( ) Req.
Contra
Sipcke Foeckes en Gale Tottes
c.s
HET HOFF releverende de req. tegen verloop van tijd gunt hem de tijd van 5 weken om zijn
produktie te mogen doen. cond. niettemin dezelve in de kosten
Gerrijt Gerbens, req.
Contra
Douwe van Epema gereq. Het Hoff ontzegt de req.
zijn verzoek. En cond. hem in de kosten van de proceduren tot 's Hoffs taxatie.
Lieuwe Jelles als m.e.v. van Swob Joachims dr. req.
Contra
Rombert Thoma en
Pieter Suwerts in hun qlt.
HET HOFF releverende de req, tegens verloop van tijd gunt hem
alsnog de tijd van drie weken........ ord. partijen de zaak in staat van wijzen te brengen en
reserverende de kosten.

Jan Aukes te Holwert impt
Contra
Heert Pieters op het Vliet. HET HOFF
tauxerende de waren op 90 g.gld; cond. de gedaagde dit aan de impt. te betalen, met schaden en
intressen etc...
134.
Pieter Gerrijts en Monte Sijtses, kerkvoogden en adm. van de armen te Ferwerd
Contra
Jr. Carel van Unia voor hem en als voogd van Jfr. Aldegonda van Achelen zijn huisvrouwe. Ged.
HET HOFF cond. de ged. de impetranten te leveren genoegzame copie van het testament van wln.
Roelant van Achelen, voor zoveel het spreekt van de executeurs van zijn laatste wille, en voorts te
kopen een ledige huisstede, ofte erve in den dorpe Ferwerd, van Marten Euij.... ers of die de
executoren het bekwaamste vinden. En daarop doen maken en erigeren kerkehuizen, met kamers en
toebehorende, en daartoe te employeren de somma van 600 c.gld en die te gebruiken en te behouden
om zekere oude luiden en personen die het het meest nodig hebben daar vrijelijk te laten wonen.
Zonder huur te geven of te betalen, en zoveel daarin te laten wonen als tot de discretie van de
executeuren en dat de arme luiden daartoe alle jaren zal worden uitgereikt uit de goederen van de
vs. testateur twee schuiten turf van 70 manden, van de beste zwarte turf uit de venen van de de vs.
van Achelen. Alle jaren te leveren omtrent Bamisse of Allerheiligen, en ook aan de vs. armen te
leveren twee koegangen land, eerder bouwland geweest, en door de testator gekocht tijdens zijn
echt of als weduwnaar, en dat dicht bij het te maken edificie ( gebouw) liggend, of zo de erfg.
willen, het bouwland te laten blijven, de armen elders twee koegras te leveren, en alles met schaden
en intressen geleden en nog te lijden, en cond. de ged. mede in de kosten, ende aangaande de
deterioratie (slechter worden) van de aangehuurde landen uit zaken die niet behoorlijk gedonget
worden, bevindt de zaak niet in staat om eintelijk te termineren, ord. hen de eed van calumniae te
doen, en daaronder zulke artikelen te beantwoorden. Admitterende de partijen hun produktie te
mogen doen binnen een maand naastkomende en voorts te procederen naar de stijl van den Hove.
135.
Dr. Gijsbertus Bouritius req. Contra
Jr. Johan van Herema en Jfr. Bieuck van Heerma.
HET HOFF verklaart de req. boven de verklaring van de ged. in het 4e punt van zijn verklaring van
4 april laatstleden niet ontvangbaar.
Adriaan Dirks te Harlingen als man en voogd van Heijltie Pieters en cur. over de m.j. kinderen van
wln. Pieter Pieters.
Contra
Holcke Baes te Staveren. IN Factis binnen 6 weken.
Reijner en Rent, Jelt Eijsma zonen, erfg. van Fritzen Eijsma hun bestemoeder; Contra
Hintien (?) Reijns als voorm. ad litem over de weesknn. van Claas Jacobs te Burum, en Jelte Jacobs
als erfg. van Jacob Jeltes en Bauck zijn ouders. Ged.
IN Factis voor Harinxma.
Sibrand Hans te Marssum Req.
Contra
Jancke Taeckes gereq. HET HOFF verklaart de
ged. met zijn presentatie voor het nedergerecht gedaan te mogen volstaan, en de gereq, originaal
impetrant tot zijn eis niet ontfangbaar. En cond. hem mede in de kosten.
136.
Sibrand Hans te Marssum als m.e.v. van Rixt Sieurds dr. zijn e.h; en c.d.r. onder verband van
goederen.
Contra
Pieter Claes te Wommmels, vanwege zijn zoon bij Bauck
Taitke dr. en voor de andere erfg. van Taecke (Taitke?) Lolles en Tiets Jancke dr; te Tzum, c.d.r
voor Heijn Jacobs te Englum. HET HOFF cond. de ged. de impt. te leveren 36 pondematen land
naar vermogen van de koopbrieven, bij Jancke Tijaaerts van Pier Piers c.s gekocht, met schaden en
interssen en in de kosten.
Jan Bontemans voor hem zelven en Johan Stoffels als m.e.v van Griete Bontemans, zijn e.h; en c.d.r
voor Marijtgen Bontemans, als e.h van Claes Jans, allen als erfg. van Lijelt Jans hun overleden
moeder.
Contra
Steven Willems; gereq. In factis binnen een maand.
Jan(......) Bents te Achlum, als moeder (!vader) en leg adm. van zijn knn. bij Tziets Rintze dr. en
cessie en transport hebbende van Heere Sijbolts, als m.e.v Rints Rintse dr; in die qual erfg. van

Rintsse Feijckes en Pieter Otte dr. e.l impt
Contra
Wick Douwe dr. wed. van wln.
Gerrit Ottes, te Tzummarum, geass, met Otto Gerrijts haar zoon en mede voorde andere erfg.
......... bij provisie te namptificeren 700 g.gld ; ten pricipale in factis............
137.
De Heren Gedeputeerde Staten intervenierende voor Claes Gijsberts hun meijer. Contra
Pijbe Sioerts voor hem en vanwege Binne Sickes Siorda en Doede Michiels HET HOFF ontzegt
de requiranten hun verzoek en cond. hen in de kosten.
Pieter Hermens ( Hennes?) en Sibren Winia ( Unia, Wijn....) als volmacht van de gemeente van
Stiens. Req.
Contra
Rieurd van Juckema als vader en wett. voorst. van Gerrolt
Juckema zijn zoon. HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek en cond. hen in de kosten.
Lucia Willems dr. Canters, als naaste bloedverwante van wln. Gerrit van Berlicum, wonende binnen
Leeuwarden.
Contra
Anna Canters wed. van dr. Otto Swalue, resumerende de
proceduren door Mr. Johannes Fanckena vanwege Betgen Meinerts dr. zijn huisvrouw en Jacob
Canter van oosten , gedaagden. HET HOFF verklaart de impt. mede gerechtigd tot de collatie van
het Leen ten libelle geroerd, en tot haar vorderen eis niet ontvangbaar; Ord. partijen haar voorts te
reguleren na de ordonnantie op het stuk van de le.... ende junva ( ?) patronatus gemaakt en om
redenen compenseert de kosten.
Eenthie van Phaesma wed. van wln. Isbrand Gravius, als geauthoriseerde curatrix over Hylck
Gravius haar dochter, en Martinus Heijns veltscheerder van de Hopman Lautenbach, liggende
binnen Utrecht, als man en voogd van Lijauck Gravius en c.d.r onder verb. v. goederen.
Contra
Jan van Sichem binnen Leeuwarden; als man en voogd van Eelck Benedictus dr.
Oedsma; gereq. [ PAG. 138.] HET HOFF cond. de gereq. zijn oppositie kosteloos en schadeloos af
te doen; nopens het ten achter zijnde, en wat daarboven gaat of exedeert, in kapitaal zijnde 165
g.gld; voorts niet ontvangbaar en om redenen comp. de kosten.
Lieuck Hoppers wed. van Agge Jarichs te Aamsterdam; req.
Contra
Taco
Bunga, olde burgemeester der stad Sneek. Het Hoff verklaart de Req. Ex asse (??) erfgenaam van
wln Tijedts Jochums, en medeate erfg. van Griet Jochums haar zuster, en cond. in dezen de ged. en
cond. haar alle goederen actien etc. te laten volgen, en de trebellianicum portione van haar Tiets
uitstane (?) goederen, en van Griet haar zuster, met profijten etc. en om redenen comp. de kosten.
Douwe Abbes, deurwaarder van dezen Hove,
In Factis binne 6 weken.

Cntra Dirck en Jacob Jacobs zonen. gereq.

Joris de Champs, req.
Contra
Beerent Jacobs en Antie Eintes, onder verband van
goederen en Jacob Beernts. HET HOFF cond. de gereq. aan de impetranten te betalen, de somma
van 3000 Carolus gulden, met de intressen etc. En verklaart daarvoor de twee huizen in het gelichte
document voor gehypothekeerd; en cond. de gerequireerde mede in de kosten, en de baar
executabel.
139.
Romcke Romckes Twijnberger te Goutum als m.e.v van Ebel Gauke dr. Hotzema,
Contra
Tyal Aucke dr. e.h van Wigle Rouckema, en Reurt Siccama req. HET HOFF verklarende de req.
met haar presentatie te mogen volstaan en de req. daar en boven niet ontfangbaar. En om redenen
compenseert de kosten.
Focke Meussel te Groningen, voor hem en als voogd over Beernt Gravers, en voor de helft het recht
hebbende van Jantien Meusel, en Mr. .Claes Cornelis, secr van de rekenkamer, en ook voor de helft
het recht hebbende van Jantien Meussel, en mede als voorst van zijn knn. bij Anna Meckens en als
procuratie hebbende van Grietke Meckens tot Utrecht, in dien qlt. erfg, van Harmen Meusel impt.
Contra
Pijbe Douwes en Wobbe Luijtiens, nom ux; en onder hypt. van goederen voor
Juriaen (?) Itsma en Gabbe Jans burger te Dokkum. En Adie Jelmers te Kollum.......... niet
ontfangbaar...... en compenseert de kosten.

140.
Marten Ewouts te Kampen als vader en voorst. van zijn dr. Pietke bij Jelle Harcke dr. zijn wln e.h.
en zo voor de helft erfg. van Harcke Tibbes, zijn grootvader, en mede van Harcke moeder, des
zelven kinds over grootmoeder.
Contra
Dirck Jacobs op te Leye, ged.
HET HOFF verstekt de gedaagde van zijn exceptien, en bevind het proces niet in staat eintelijk
getermineerd te worden, en admitteert daarom de impt. om zijn vermeten te verifiëren, binnen een
maand naastkomende; en te procederen na de stijl van den Hove.
Mathias Rommarts impt
Contra
Gerrolt van Herema en Idke van Hania ged. HET
HOFF ontzegt de req. zijn verzoek. Ord. niettemin Hania met niemand anders in rechte te treden,
voor hierop bij den Hove nader zal zijn gedisponeerd. En om redenen compenseert de kosten.
Dirck Thijs, mede Gedeputeerde der Staten van Vrieslandt, req. Contra
Wijbe Claes tot
Tijallehuizum, Wijbe Sibrants tot Nijhuizum, Jantgen Sibrants, e.h. van Sijbolt Tijebbes, aldaar,
Johannes Annes in der IJlst. Rixt Anne dr. e.h. van Hessel Minnes te Minnertsga, Suster Anne dr.
e.h. van Sibrant Aerts, tot Sneek, en allen erfg. van Juw Wijbes Adama; in leven koopman en
burger te Sneek. HET HOFF ord. partijen te compareren voor de commissaris v.d. Sande die hen
zal verleijken indien hij kan, indien niet rapport doen omme zulks geschiet, gedisponeert te worden
nar behoren.
141.
Gaetien Sibrands dr. e.h van Saaff Hendriks
Contra de vs. Saaff burger en koopman te
Harlingen. HET HOFF cond. de gedaagde de impt. wederom in zijn huis te nemen, als zijn echte
huisvrouwe te tracteren en te laten genieten hetgeen een echte vrouw toehoort. En om redenen
compenseert de kosten.
Tyerck Rijeurd Bants als tutor en cur. over wln. Hans Verkinderen en als door cessie het recht
hebbende van Lijntge Pieters, wed. van de voorn. Verkinderen, triumphant en impt.
Contra
Antonius van Ailva Ritmeester als erfg. van Wibrand van Ailva, zijn vader en dr.
Albertus Monnikhuis als eerste koper.
HET HOFF adproberende de besognen van de
deurwaarder, interponeert daarop decreet, dat de koop nog eenmaal zal worden geproclameerd over
de kerk en het gerecht, etc. op de 2e nov a.s. En cond. de ged. mede in de proceduren.
Oeds Sickes zn. Campen req.
Contra
Tijomme Jans te Ee. HET HOFF .... ontzegt de
req. zijn verzoek.... en reserveert de kosten.....
142.
Trijn Taecke dr. op het Vliet buiten Leeuwarden wed. van Jan Jans schoenmaker applt. Contra
Frans Jans zn. vendrich van de Hopman Schelte van Aijsma. HET HOFF verklaart de appellante
niet bezwaard tot het vonnisse van de Nederrechter. En cond. hem mede in de kosten van de
proceduren.
Jan Pieters Req.
Contra
Freerck Botes gereq.
HET HOFF restituerende de req.
tegens de acte van accusatie, en de daarop gevolgde dispositie. cond. de gereq. te gehengen en te
gedogen dat de req. in cas van appel werde gehoord, en mag dienen van libel. Retardati processus
tot s'Hoffs taxatie.
Sijts Jans dr. wed. Evert Luitges als cur. over Jan Everts haar zoon, bij de vs Evert; haar eerste
man. Contra
Dr. Suffridus Nijenhuis adv. v.d.Hove. HET HOFF rejekteert de exceptie en
cond. de gereq. op de eis van de impt. te antwoorden. Reserverende de kosten.
Abbe Freerks burger in Leeuwarden, als voorstander van zijn onmondige kinderen bij wijlen .....
zijn e.h. getogen
Contra
Nicolaas Johannes als man en voogd van Machteld Martijns
ged. In Factis binnen 3 maanden.
Barthel Jans en Wiepck Tierds dr. in haar qlt. triumphant

Contra

Rintse Rintses, als

erfg. van Rints Douwes zijn vader en vanwege Wick en Jets Douwe dr. voor hen zelven; en zij als
het nageslacht van Jan Doeckema opposanten HET HOFF verklaart verklaart de triumphant
ongehouden met de opposanten in geschrifte te procederen. En compenseert de kosten.
143.
Louw Ruerdts dr. en Tiedtke Cornelis dr. e.l; burgers van Leeuwarden Contra
Cornelis
Jans te Bergum.
In Factis.
Vrouwe Catharina van Dekema, wed. Georgien van Espelbach, in leven drost te Harlingen; erfg.
van Jfr. Anna van Dekema, gewezene huisvrouw van Johan van Herema, haar zuster, en Rieurd van
Juckema voorst. van zijn kinderen bij Barbara van Dekema, en door cessie het recht bekomen
hebbende van jfr. Lucia van Dekema allen erfg. van Anna van Dekema haar moeije. Impt
Contra
Jr. Sicco van Dekema, en Jfr. IJmck van Dekema e.h. van Haio van Scheltema.
HET HOFF cond. partijen te compareren vior de commissaris van den Hove, die hen in hun
questien en differenten zal verstaan, en verenigen indien hij kan, anders zijn informatie op schrifte
te stellen.
Jr. Fredrich van Fervuo, als voogd van Jfr. Jel van Oestheijm en als last hebbende van Jfr. Jel van
Oestheim, en c.d.r. onder verband van goederen.
Contra
Jfr. Cunira van Douwema
wed. van Jr. Sijuck van Burmania. HET HOFF cond. de ged. de impt. te laten volgen 1/5e van de
helft der onroerlijke goederen, van Jfr. Cunira van Martena, met vruchten profijten etc...; wel te
verstaan dat daaruit geëximeert zullen zijn de huizen en landen van Jouwsma state; doch dat van
die landen naar advenant vergoedinge zal geschieden; en daarenboven de impt. niet ontvangbaar.
144.
Anries Jacobs voorm over het weeskind van Geert Jacobs, geres. de proceduren.
Contra
Joachim Lubberts te Sonnega geappelleerde. HET HOFF verklaart de applt. bij het vonnisse van
de Nederrechter niet bezwaard, cond. hem in de kosten, onverkort zijn recht op de gedebourseerde
kooppenningen.
Watthie Harckema, impt
Contra
Uwe Wierds en Wigle Roukema, Gerrijt Beerns,
Thomas Meijnes, Eecke Boorsma, en Botte Rieurdts, ged. HET HOFF verklaart de impt. niet
ontvangbaar.... en uit bewegende oorzaken compenseert de kosten.
Fop Claes gewezen pachter van het zout te Kollum,
Contra
Georgien Hendriks olde
burger van Leeuwarden. HET HOFF verklaart de baar ten processe geroerd executabel, cond. de
ged. aan de impt. te betalen 60 c.gld; in een partije en 240 in een andere partije, met de intressen
etc.... en mede in de kosten.
Fox Selsma hopman van een vendel soldaten
Contra
Willem Khetele (Ketele)
......... niet bezwaard, en cond. de impt. in de kosten, .... afgezien van de possessie der plaatse in het
proces geroerd.
145.
Lolle Piers in Oudega in Wijmbritseradeel voor hem en als v.van Jancke Buwe dr. en onder hypt.
zijner goederen. Contra
Eeucke Annes te Leeuwaden en Watse Annes te Sneek, ged.
HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir op de eis te antwoorden. Reserveert
de kosten.
Magtelt Jans, req.
Contra
Wolter Jans burger binnen Leeuwarden, vanwege Jan Wolters
zijn zoon.
HET HOFF condemneert partijen wederom te compareren voor Jongema, Rd. Ord.
die hen zal verenigen in questiën, indien niet hem informeren op de Faicten.
Lieuwe Reijns en Trijn Buwe dr. te Aengium in Dongeradeel;
Contra
Sijdts Dirks enige
zoon en erfg. van Dirck Harmens, te Berghuizen te Dokkum, en Hylck de wed. van Dirck vs.
HET HOFF verstekt de gedaagde van zijn exceptien; vindt de zaak niet in staat eintelijk te
termineren, admitteert de impt. zijn vermeten te verifieren, binnen 6 weken naastkomende.

146.
Gerrijt Harmens te Cubaard,als cessie hebbende van Intse Tijerks, impt Contra
Ulbe van
Ailva, lid der Staten Generaal, als voorst van zijn knn. bij Jfr. (leeg) van Osinga, Mr. Eijso van
Lijklama rechtsscholtus van het Friese Nassause regiment, als m.e.v. van Jfr. Jel van Osinga, en zij
als erfgenamen van Sibrand van Osinga de Jonge. In Factis binnen 6 weken.
Gabbe van Bootsma en Gert Wijgers te Kollum als kerkvoogden van de geestelijke goederen aldaar;
Contra
Dr. Henricus Gualtheri secr. der Stede Leeuwarden, c.d.r voor Elisabeth Gosse dr.
zijn e.h. ged. .... te compareren voor Eissinga etc... POINCTEN: 1. Ofte Aebinga state gemeld in de
Aenbreng is Abbinga state ? 2. Waar de pondemate in questie gelegen is ? 3. Wat en hoeveel de
vicarissen in voortijden en de kerkvoogden daarna jaarlijks ontvingen, van de gebruikers van
Abbema state. 4. Ende of de zelve ontvangen is van deze pondemate, als landhuur. 5. Tot dien fine
te recouvreren alle voorgaande rekeningen voor zovele die voor handen zijn. 6. Ende of de vicarie
eenig land heeft of gehad heeft op het westen van Abbema state en hoe veel?
147.
Hermanus Collenius, dienaar des Goddelijken Woords in Kollum; met Gabbe van Boeickema (
Bootsma) en Geert Wijgers, als kervoogden en adm. van de geestelijke goederen.
Contra
Auck Rispens als moeder van haar kinderen bij wln Sipcke Abbema en intervenierende voor
Hendrik Gualtheri en voor Elisabeth Gosse dr; zijn e.h; HET HOFF cond. de ged. met de impt. te
procederen tot scheiding en deling van 3 pondematen in Abbema koefenne, en de andere twee op
het zuiden van Abbema Huis gelegen, met schaden en intressen etc....POINCTEN van offitie: 1.
Hoeveel pondematen leegland aan Abbema state behoord hebben? 2. Oft die zijn liggende aan
vescheiden stukken; 3. Zo ja waar die questieuze 1 ½ pm liggen, waarvan de aanbreng, met A A
getekend spreekt? 4. In wat jaar Gerrit Luijck huis en Maiken Coops deze lege landen gebruikt
hebben? 5. Of zij die 1 ½ pm toen niet in gebruik hebben gehad? 6. Aan wie Gerrit en Maiken toen
de huur hebben betaald? 7. Wie de naastlegers zijn van deze 1 ½ pondemaat.?
Adriaan Hogenhouck schepen en brouwer te Delft; als cessie hebbende van Jacob Noldus, en Aucke
Laurens binnen Leeuwarden.
Contra
Jacob Laes te Jorwert, voor hem en c.d.r voor
Foeckel Claes dr. zijn e.h. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 71 c.gld; met schaden
etc.... en in de kosten tot 's Hoffs taxatie.
148.
Uulbe Lolckes en Anna Michiels e.l te Sneek.
Contra
Jacob Tiebbes Popta, en Rinnert
Jans als voormombers over de weesk. van Augustinus Jans en Rijckien Stevens Crappoel, in tijden
e.l. HET HOFF verklaart de appellant niet bezwaard bij het vonnisse van de Nederrechter.
Anneke Wopke dr. wed. mr. Gielis de Blijde, als bestemoeder en voorstanderse over de knn. van
wln. Mr. Jan Eiloff, en Geertruijt de Blijde, en Isabella de Blijde wed. van mr Jan Plaetman; en dr.
Olias Frolo als man en voogd van Magdalena de Blijde, en Mr. Cornelis Plaetman als m.e.v van
Selijke (?) de Blijde, in die qual erfg. van mr. Gielis de Blijde. hun wln. vader en resp. bestevader;
Contra
Willem Rieurts en Maeijke Jans, e.l te Franeker. ........... bij provisie te
namptificeren 400 c.gld.....
Hendrik Oldendorp burger in Leeuwarden. Impt Contra
Sijuck van Winia te Blija; erfg.
van Deytzen van Wijnia, zijn broeder en interveneierende voor Lykle Jurriens te Nes in
Dongeradeel, en Gabbe Jans olde burgemeester te Dokkum. IN Factis binnen 6 weken peremptoir.
149.
Leene Jelte dr. met cons. van Bote Epes haar teg. man, burger binnen Franeker; c.d.r voor de
onmondige knn. van Haie Dirks haar wln. man; impt.
Contra
Jacob Aaris te Balck.
In factis binnen 6 weken peremptoir.
Obbe Obbes, grietman van Gaasterland, applt
Contra
Douwe van Epema, grtm. van
Hemelumer Oldeferd c.a; geïntervenieerd hebbende voor Jels Jelles c/ux en Henne ( Oene?)
Gerrijts. In Factis.

Bartout Claes applt Contra
Mr. Anne Cipriani, notaris en postulant in St. Jacobs
Parochie. In Factis binnen 6 weken.
Foppe Luitiens en Habeltien Jochums dr. e.l. te Langedijke;
Contra
Eijdzo van
Terwisga gedaagde. HET HOFF cond. de ged. om de 4 dagmad te ontwijken, met schaden etc....
En compenseert de kosten.
150.
Hendrik Haec als m.e.v van Marij Gosse dr; als geauthoriseerd voormond over Ritske Pieters, in die
qual erfg. van Gosse Pieters. Impt. Contra
Claes Renckes ged. HET HOFF gezien de
verklaring van 3 juli 1616 cond. de ged. de impt. te betalen de 25 c.gld in het proces genoemd.
Arent Foppes, openbare notaris en postulant voor den gerechte van Harlingen, Contra
Atke Jacobs dr. wed. Wijtse Meinerts aldaar; ... niet bezwaard bij het vonnisse van de
Nederrechter.
Dr. Henricus Gualtheri secr. der stede Leeuwarden;
Contra
Jan de Blocq, als
borge van Joachim Eijlerts, burger in Leeuwarden. ........... bij provisie te namptificeren 617 c.gld;
13 str; 11 pneen in ten principale in factis.
Johan van Heerma te Bolswerd en Jfr. Bieuck v Heerma te Leeuwarden, wed. wln. Frans van
Camminga, en Taecke van Herema grietman van Menaldumadeel.
Contra
Dr. Gisbert Bouricius suppoost van dezen Hove, als cur. divisionem over Jfr. Ebel en Foeckel van
Haaitsma. Ged. (PAG 151) HET HOFF cond. de ged. de impt. te laten volgen de zate te Oosthem,
en zijn oppositie schadeloos af te doen.
Pieter Hessels te Baium, als cur. over de goederen van Trijnke Aene Wopkes dr; impt Contra
Aernt Hessels tot Hijdaard HET HOFF verklaart de ged. contumax en verstekt hem van antwoord.
Jan Jans de jonge als man en voogd van Auck Tyalckes, universeel erfg. van Tyalcke Hiddes haar
vader.
Contra
De kinderen en erfg. van Sipcke Abbes, gewoond hebbende te
Akmarijp, ged.
HET HOFF verklaart de ged. maiores, en verstekt hem van antwoord en
houdende de obligatie d.d. 16 maart 1597 voor bekend, cond. de impt. te betalen 25 g.gld; van
meerdere somma verschenen Allerheiligen 1597, en nog 50 verschenen 1598 met de schaden etc;
en in de kosten.
Jan Gerijts te Lutkepost, voor hem en Foock Lijuma zijn e.h; applt.
Contra
Balling Wijbes voor hem zelf, Watte Gerckes als m.e.v van Eesch Dircks dr. en c.d.r ....
niet bezwaard bij het vonnisse van de Nederrechter.
152.
Sibrand Jans zn. Longerhou, voor hem en voor Atke zijn huisvrouw.
Contra
Andries en
Claes Epes gebr. als erfg. van Epe Andries, die erfg. was van Tet Winia, en Taeckien Lolcke dr, e.h
van Sibrandus Siccama secr. van de stad Bolsward. HET HOFF ord. partijen te compareren voor de
commissaris ..... POINCTEN: te recouvreren de metinge; 2. Wat landen daaronder begrepen zijn, 3.
Ofte die kerkelanden me gemeten zijn? 4. Oft de crediteuren van Sibrand Jans Longerhou ook enige
rekeningen, copiën, van de laatste betaling, die de koper Epe Andries aangerekend hebben tot laste
van Longerhou vs.
Taecke Bauckes c.s appellant,
Contra
Tied Hartoghs dr. en Thomas Jans geapp.
HET HOFF afdoende de surcheance; cond. de applt. te gehengen en gedogen dat de resp. sententien
bij provisie onder cautie worde gesteld. En voorts kosteloos en schadeloos af te doen. Reserverende
de kosten.
23 okt 1616.
Uulke Pijers en Bauck Johannes dr. e.l burgers binnen Leeuwarden, als cessie en transport

hebbende van Jarich Wopkes.
Contra
Jarich Gerrijts Knijff. Ged. In Factis
binnen 6 weken.
153.
Lieuwe Rintses binnen Dokkum, als m.e.v van Anna Poppe dr; als mede last en proc. hebbende van
Bauck en ... chtien Poppe drs, als erfg. van Poppe Bauckes hun overleden vader.
Contra
Dedde Sipckes op Langweer, als voogd van Jesck Jans dr. zijn e.h.; als volm. van Saes Jans
dr. als erfg. van deselve Saes. In Factis.
Jacob Canter van Oosten binnen Dokkum, als last en proc. hebbende van Douwe Bockes, Jan
Isbrands, Gerrit Rienks, en Taecke Jacops allen crediteuren van Douwe Melces (Meelckes?) en
Bauck Rommerts dr. te Westergeest. Req. Contra
Dominicus Thonis zn. vanwege Dirck
Claes zijn schoonvader, en mede vanwege Arent Bauckes, Tamme Thonis, Folkert Ipema, en
Gerrijt Gaskens (?) geass. met dr. Nicolaij, hun advocaat, Gatse Broersma en Willem Hoeijtes, Jan
Roeliffs Eemcke Crijns dr. Donia, vanwege Suffridus Riemersma en Jorrijt Tijerks allen
credeteuren van Douwe Melckes. HET HOFF rejekteert de exceptie bij de gerequireerde
geproponeerd, cond. hem op de eis van de impt. te antwoorden.
Claes Louws zn. burger binnen Harlingen, voor hem en voor Suster Jans zijn e.h.; impt Contra
Juffr. Juliana van Horion, wed. van Georg Flud, in leven hopman van een comp. soldaten. HET
HOFF verklaart de ged. contumax en en verstekt hem van het profijt daaruit volgende, houdende de
obligatie van 30 jan 1616 voor bekend, cond. de ged. de impt. te betalen 58 c.gld; met schaden
etc.... en in de kosten tot s'Hoffs taxatie,
154. 23 okt 1616
Dr. Gellius Jongetal Rd. ord. en Joost en Wibrand Jongestal reasumerende de proceduren bij Hijlck
Jelle dr. hun moeder geinstitueerd. Contra
Sijuw Douwe dr. e.h van Doeijtien Jans te
Koudum. In Factis.
Willem Martens Triumphant,

Contra

Reijmer Frankene cum fratre.

In Factis.

Tyalcke Wijbes in St Nicolaasga, voor hem zelve en Poppe Jetthies aldaar, als man en voogd van
Bauck Wijbe dr; zijn e.h
Contra
Uulcle Gerijts in Boornzwaag (Boonzwaag!) en Oene
Wolffs als voormomber over Aene Meinses wezen, in Nijega in Doniawerstal; IN Factis.
Antoen de Mol,
Contra
Jan Jacques Gerbijn, gereq. HET HOFF rejecteert de axceptie
en cond. de req. peremptoir te antwoorden, reserverende de kosten.
Dr. Sixtus Donia advocaat v.d. Hove, impt Contra
Johannes Jacobs te IJlst. ged.
HET HOFF verstekt de ged. en houdende de obligatie van 2 juli 1605 voor bekend cond. de ged. de
impt. te betalen 26 g.gld; met schaden etc...
155.
Douwe Abbema impt
Contra
Claas Heres vor hem en voor Olfert zijn broeder.
Te namptificeren 2125 c.gld.
DE EERSTE RECHTDACH NAE ALDERHEILIGEN DEN Ve NOVEMBER 1616.
Pieter Jobs als voogd van Uulck Meile Jeronimus dr. zijn e.h; en approberende de proc. bij Meile
vs. gedaan; Contra
Tiets Claese dr. te Holwerd, Aeff Jans dr. e.h van Laempke Buwes, en
Reijner Jans en Anna Jans dr; gesterkt met Wijbe Doijtses, haar man. IN Factis.
Rixt Jelle dr. wed. Tyalling Tyerks voor haar en uit naam van haar kinderen, en Tijerdke en
Geertien Tijallings, met authoriteit van Gerrit Auckes, en Gerrijt Simons hun resp. mannen als erfg.
van de selve Tyalling.
Contra
Wopke Aukes te Bolward. .... niet bezwaard bij het
vonnisse van de Nederrechter. En cond. hem in de kosten.
156.

Hessel Lieuwes en Heijn Reijns beide te Pingjum, impt Contra
Jan Lieuwes, Wijger
Romckes, Douwe Fongers, en Cornelis Floris DVM te Pingjum. HET HOFF verklaart de ged.
niet gehouden te wezen te antwoorden, ten respecte van Heijn Reins, en mede in de kosten.
Roeleff Harmens te Oestermeer, impt. in conv en ged. in reconventie;
Contra
Gerck
Galckes, idem;
In Factis.
Ulbe van Ailua;
Contra
Juffr. Barbara van Douma wed. van Taco van Aylva, in leven
grtm. van Ferwerderadeel HET HOFF verklaart de gedaagde met haar antwoord te mogen volstaan
en de req. daar te boven niet ontvangbaar. En om redenen comp de kosten.
Taeck(e?) Epes te Schalsum, als m.e.v. Auck Sijmons zijn e.h; in conv. en in reconventie; Contra
Hesel Herts ( gevlekt) voor hem en zijn e.h In Factis, In beide instantien.
157.
Sibbel Agged dr. e.h van Willem Sibrands glaesmaker te Sneek, Contra
Christoffel
Tyamckes In Factis.
Taetske Jans dr. wed. wln Heeren (?) Harmen Harckes, gass. met Jacob Claas haar man; Contra
Sas Epe dr. wed. Meijle Rinnerts voor haar en haar onmondige 5 kinderen en Ruiert Meiles haar
oudste zoon, erfg. van de vs. Meijle. In Factis.
Trijntje Pieters dr. binnen Leeuwarden, wed. Johannes Johannes, als het recht hebbende van Jan en
Beucke (?) Pieters, en Geese Pieters dr; en allen erfg. van wln. Tied...... Claese dr. hen dragende
voor ¾ part erfg. van de vs. Tieduwe (?). Contra
Claes Claes opper Idserd ( Ter Idzart)
Rienck Riencks in Oosterwolde, Riencke Aeble dr. geass. met Aeble Lieus (?) te Nijehorne, Aeff
Aeble dr. met Jan Jacobs haar man te Brongerga, en Aeble Sibbes in Hoornsterzwaag, als vader en
wett. voorst. van Sible Aebles en Tiedure (?) zijn kinderen, als erfg. van Tijs Claese dr. hun moeder.
In Factis
158.
Worp Bockes als man een voogd van Auck Aucke dr; als univ. erfg. van Aucke Pieters, haar vader;
en Focke Auckes haar halfbroeder, die universeel erfg. was Auck Fockes Albada zijn moeder.
Contra
Merij Gosse dr. nagel. wed. van Jan Dirks te Sijukmahuijs, Gosse Jacobs zijn
broeder, en Auck Jacobs te Holwerd, en Sijtse Pijers te Dokkum, als geauth cur. over Meijns en
Jelcke Jans Sijukmahuijs. allen erfg. van zekere Jan Dirks. In Factis binnen een maand.
Marij Broers, wed. Pieter Hartmans,voor haar knn.
Contra
Jacob Arents, en Griet
e.l.; te Beetsterzwaag. HET HOFF verklaart de ged. contumax en houdende de obligatie voor
bekend, cond. de ged. de impt. te betalen 209 c.gld 19 atrs; als reste van meerdere somma; met
schaden en intressen sedert allerheiligen 1615 gehad etc.... Verklarende daarvoor de verfketel in de
obligatie gemeld voor gehypothekeerd, en executabel, en mede in de kosten.
159.
Jan van der Beeke te Amsterdam, impt.
Contra
Albert Geerts te Leeuwarden,
linnenwever, en Anna Jacobs e.l; ged. ......... te namptificeren 149 c.gld .......
Aert Claes en Folkert Jacobs als arme voogden van O.L.V. Parochie, als volm. van de ingezetenen.
In conv. en in reconventie. Contra
Harmen Gerrijts Phelten burgemr. van Harlingen, voor
de magistraat. HET HOFF in conventie recht doende cond. de gereq. de simpele vrouwspersoon
ten processe gemeldet wederomme nae hen te nemen en de req. deselve er niet merkelijk mee te
bezwaren. En in reconventie verklaart de req. reconventione niet ontvangbaar. En om redenen
compenseert de kosten.
Aerien (?) Dirks te Harlingen, geapp.
Contra
Laurens Stevens aan St. Anna Parochie.
HET HOFF verklaart de applt. niet bezwaard bij het vonnisse van de Nederrechter, doch te betalen
dat pendente litis betaald is en cond. de applt. mede in de kosten.
160.

Rompt Jacobs burger binnen Leeuwarden, Contra
Tamme Rompts te Kollum, voor hem en
zijn huisvrouwe; gereq.
HET HOFF cond. de gereq. de req. te betalen 450 g.gld onder
deductie van 50 gelijke guldens reeds ontvangen, met de achterstallige betaalde renten, vandien en
nog te verschijnen, tot de eerste mei komende, en om redenen compenseert de kosten.
Dr. Johan v.d Sande Rd. Ord. als cur. over de minderj. kinderen van Hessel van Bootsma, ontvanger
Generaal, en als conj. persona van zijn broeders en zusters en zusters kinderen als erfg. van Jfr.
Clara van Bootsma, zijn overleden zuster; geres. de peroceduren bij de vs. Bootsma.
Contra
Harmen Beerents, voor hem en de erfg. van zijn moeders zijde, en Adriaan Willems
n/ux als erfg. van vaderszijde, van wln Pieter Hesop. HET HOFF cond. de gereq. aan de req. te
restitueren en te betalen alzulke 525 c.gld; als Pieter Hesop uit handen van Douwe Sijtsama, als
koper van Nijhuister zate van wln. Lieuwe van Beijma toebehorende heeft ontvangen, met 93
c.gld; en 16 strs; van intressen alles met schaden etc..... En om redenen comp. de kosten.
161.
19 nov 1616.
Sijuck van Wijngie req.
Contra
Douwe Abbema c.s; HET HOFF releveert de req.
tegens de dispositie op de interceptie, van decreet, verkregen ten incidente geroerd, en accordeert
hem alsnog tijd; cond. niettemin de req. in de kosten.
20 nov 1616.
Sijeurd Emkes
Contra
Uble Hinnes als man een voogd van Atke Saike (Saeke)dr.
IN Factis.
Jarich van Ockinga wonende te Burgwerd, applt Contra
Rienck Claes geappelleerde
HET HOFF doet te niete het vonnisse van de Nederrechter en bij nieuwe sententie bepaalt dat de
vertraging tegen de verbeterigen een 160 c.gld 15 str bedragen, en compenseert de kosten.
Pieter Pieters te Witmarsum, impt. Contra
Boeijen Claes te Spannum, HET HOFF
rejecteert de exceptie en cond. de ged. om de overgelegde artikelen onder ede te beantwoorden.
Joucke Gosses, impt. Contra
Andries Thijs zn. hoedemaker te Sneek, als borg voor Uulcke
Jarichs. ...... te namptificeren 158 c.gld en ten principale in Factis.
162.
Finnert Isbrants voor hem en als m.e.v. van Tijets Fijte dr; en c.d.r
Contra
Luts Fijte dr; wed. Douwe Thomas, en Harcke Wijbes, als voogd van Fos Fijte dr; In
Factis .
Aeltie Michiels dr. wed. Cornelis Fennis, te Minnertsga; Contra
Jan Cornelis Femmis aan
St Jac. Parochie, Hendrik Joris aldaar, als voogd van Hilletie Joris zijn huisvrouw, Marithie
Cornelis wed. Hotze Douwes, en zijn caverende voor Femme Cornelis hun broeder, intervenierende
voor Waling Andries, onder genoegzame cautie. IN Factis voor alle dilaij.
Gerijt Dirks tot Wijns, voor hem en als man een voogd van Rints, zijn e.h.
Contra
De Heren Gedeputeerde Staten van Friesland. HET HOFF ord. dat de executie van de sententie
van 4 april 1614 haar voortgang zal hebben, onder deductie van de prijs van de halve tonne butter
jaarlijks zoals die te St. Jacob alle jaren voor de waag in Leeuwarden is geweest, en dat gedurende
de jaren dat de huren zijn getauxeert en om redenen compenseert de kosten.
163. de 21 nov 1616.
Buwe IJnses Triumphant
Contra
Oene Jouckes Oenema. In Factis.
Aucke en Wijbe Benedictus zonen. c.d.r. voor Sijuw Benedictus haar zuster, impt.
Haucke Hauckes vanwege Haucke Gaelis zijn vader, gereq.
In Factis.

Contra

Sas Epe dr. wed. van Meijle Rinnerts, burgeresse binnen Harlingen, en als geauth. tutrix, voor haar
kinderen en erfg. van de vs. Meijle. Contra
Georgien Hendriks burgemr. der stede

Leeuwarden. .......... niet ontvangbaar....... en comp. de kosten.
Aebe Eeckes te Hallum, impt.
Contra
Gosse Sijtses in Olde Leije als cur. over
Cornelis Lenert Sytses bij wln. Barbara Barthouts, gereq. HET HOFF cond. de ged. binnen 2
maanden te verklaren of hij de erfenisse van wln. Barbara Barthouts wil adieren of repudieren en
om reden compenseert de kosten.
164.
Mr. Claes Can als curator over de kinderen van Maeijcke van Hardenburch, Req. Contra
Philippus Cornelis schrijver van de overste Luitenant van het Friese Regiment en Maijcke
Hardenberg gereq. In Factis voor Ulenburch.
Mr. Claas Can als vorige
Contra
Bourtange.
In Factis voor Ulenburg.

Gerrijt Sijmons Potter , proviandmeester in de

Jelle Griolts als het recht hebbende van Aucke Bernardi, Contra
Ids van Albada, als door
test. erfg. van Pieter Jongema. HET HOFF ord. partijen wederomme te compareren voor
Ulenburch, etc.... indien niet zijn bevinden op schrift te stellen en den Hove rapport te doen:
POINCTEN: 1. Ofte Jelle Gerrolts zate in de brief, van 15 mei 1600 gemaakt tussen Pieter Jongema
en Aeucke Bernardi, ter eenre zijden en Itsma zate niet één zate zijn? 2. Zo ja, [PAG. 165.] wie
eigenaars zijn geweest ten dage van het vs. jaar. 3. Ende hoeveel elke eigenaar toen in de zate heeft
gehad. 4. Daarvan de huissteden, stins, wier en graft, ijders stukken te recouvreren. 5. Of alsnoch
deselfde alle landen onder de zate worden gebruikt? 6. Welke landen er nu onder worden gebruikt.
7. En wat en hoedanige percelen min ofte meer daaraan gebruikt worden. 8. Oft die van Terzool een
particuliere en bijsundere ruede van het land te meten hebben? 9. Ende oft deselve daar alle tijd
onderholden is geweest? 10. Dan, ofte hier na 's keizers roede mede de landen aldaar ( worden ge-)
meten?
Jelle Buwes op het Nieuwlandt, geass. met Pybe Lolles en Bauck Jelle dr. originale debiteurs
Contra
Johan (nes) Martens Gravius ontv. van Wijmbritseradeel; als het recht hebbende van
Wijbe Claeses, en het recht hebbende van zijn mede erfg. van Tietske Wijbes, geappelleerde In
Factis binnen 6 weken.
Offke Johannes applt.
Contra
Alle Rinnerts als man en voogd van Wink ( Wimck?) Saecke
dr. zijn e.h. als het recht bekomen hebbende van Hendrik Lammmerts voor anderen. In Factis.
166.
Agge Pieters Rollema burgemr. binnen Sneek; als voorst over Lieuwe Pieters zijn broeder, en c.d.r
voor Aelcke Agges zijn moeije, wonende te Medemblik.
Contra
Johannes Martens Gravius, ontv. v. Wijmbritseradeel; als proc. hebbend van Claes Jacobs oppe
Speers, als m.e.v van Eling Eeme dr; zijn e.h; Haije Elings en Wijtse Pieckes als erfg. van Wijbck
Eeme dr; en Symon Minnes voor hem zelve en Wijbke Agges. .... niet ontfangbaar.....
De voogden van het St. Anthonie Gasthuis binnen Leeuwarden;

Contra Jan Aatis. In Factis.

Tiebbe Claas tot Oldehoff in Humsterland, voor hem en zijn e.h.; Contra
Anna Bolsma gereq. .... opnieuw te compareren voor de commissaris..... POINCTEN: Hoeveel
Pieter Jeltes Donga op het land waarvan hij de naarkoop heeft overgedragen aan Tiebbe Clases had
gedebourseerd? 2. Hoe groot de somma der penningen is geweest, waarvan mentie word gemaakt,
bij Pieter Jeltes Donga, op de 7e mei 1599. 3. Oft Pieter Jeltes vs. de penningen behouden heeft of
aan Tiebbe Claas terug gegeven heeft. Of de ondertekening onde de kwitantie van 12 mei 1597 in
holdende de somma van 912 daalders, te niet is gedaan bij Pieter Jeltes Donga, Anna Pieters en
Focco Ruurdt(s)?
167
Jel Buwes op het Nijland req.
Contra
Pier Lolles gereq. HET HOFF cond. de gereq.
de req. te betalen de somma van 440 g.gld; en nog van 409 g.gld volgens de provisionele sententie,

voor het gerecht van Wijmbritseradeel gevallen; ... met schaden en intressen vandien, onverkort de
req. recht tegen Bauck Jelle dr; vanwege zijn achterwezen, en voorts voor Hillema, Rd. Ord.
Worp van Tyessens, als mediate en immediate erfg. van Sasker Heringa en Hil Aebinga, en Eelke
Heringa, req.
Contra
Lisck van Heringa, Court en Anna van Isselmuijden geass.
met dr. Gabinus Foppens, haar cur. lit.; HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. Jfr. Lisck van
Heringa en Anna van Isselmuijden, peremtoir te antwoorden, des dat de req. qual. hier niet anders
genoemd wordt, als de besogne voor de heer Ulenburg,en andere commissarissen gevallen mede
brengt. Reserverende de kosten.
Johanna Hessels wed. van Claes Tijmens te Dokkum, impt. en conv en ged. in reconventie; In
factis.
168.
Haie Jans zn. te Hartwerd, Contra
Lieuwe Fopma en Tiepke Tiallings op het Nieuwland,
Sipcke Hoijtes als voorm. over de knn. van Tietske Tyalke dr; bij de vs. Haie Jans getogen.
IN factis.
Anne Iwaens tot Abbingawier,
Contra
Pieter Aeuckes als m.e.v. van Aelcke Johannes (
Iwaens?) dr. als universeel erfg. van Johannes Douwes. ..... niet bezwaard bij het vonnisse van de
Nederrechter.
Fedde Pijbes in qlt req.
Contra
Oene Hendriks c.s HET HOFF releverende de req.
tegens verloop van tijd, gunt hem de tijd van 10 dagen, om zijn productie te mogen doen. Cond.
hem niettemin in de kosten.
Eelck Obbe dr. applt. in conv. en in reconventie
Contra
Roeloff Hendriks voor hem
zelven en Hendrik Jans u.n.v. Maritgen Hendriks zijn e.h. en als volm. van Lamme Luitgens zijn
e.h's moeder; allen te Diever (Dieveren), als erfg. van Claes Luijtges ged. in conv. en ged. in rec.
..... niet bezwaard bij het vonnisse van de Nederrechter ..... onverkort de door de applt.
gepretendeerde diensten en voorts tot taxtie van den Hove.
169.
Dr. Martinus Eyben vanwege Auckien Verrutius ( Verrutia?) zijn e.h; dr. Eelco Heijmans adv. v.d.
hove, vanwege Barbara Verrutia zijn e.h; Gelacus Verrutius voor hem zelf en c.d.r. voor de
bloedverwanten van wln. Pieter Jonge in leven luitenant van Hopman Jan van Burmania. Contra
Jets van Albada, gereassumeerd de proceduren bij Aesge van Albada, en Ulbe Buwalda zijn
curateur, HET HOFF verklaart partijen tot hun eis en conclusie tegens elkaar niet ontfangbaar... en
compenseert de kosten.
Thijmen Andries in qlt; Impt.
Contra
bij provisie 200 c.gld en ten principaal in factis.

Capteijn Johan Spencer .... te namptificeren

Wopke Jarichs als vader en voorstander van zijn knn. bij Metke Dirks, zijn overleden huisvrouw
Contra
Jan Gerckes luitenant onder de comp. van Rogier Slijp, als vader van zijn knn. bij
Botke Dirks, gereq. HET HOFF cond. de ged. de impt. te laten volgen de posten in den libelle
geroerd, en voorts hetgeen in het 21e is geroerd, ten profijte van het sterfhuis van Waats Tiete dr; te
confereren de 2 groete taeffelen ende het signet bij wln. Dirck Goverts nagelaten; mede de req. te
leveren perfect inventaris met ede gesterkt van de cleederen en de inboelen en huisraden , zilveren
bekers en andere clenodien, bij hen gereq van Waats Tiete dr. in het vergaderen van het echte met
Wln. Botke zijn e.h ontvangen. En hetgene te confereren hetgeen bevonden zal worden....
Onverkort de clausulen van wln. Waats Tiete dochters testament ; verklarende [PAG 170.] de req.
daarenboven niet ontvangbaar ... en om redenen compenseert de kosten.
Waling Ariens aan St. Anna Parochie, vanwege Trijn Ariens dr. zijn stiefdochter, als gepref.
crediteuren van Jan Hendriks en Grietke Cuijcx e.l.; HET HOFF ord. partijen te compareren van

Dr. J. van den Sande om te maken liquidatie van de betalingen aan de rentmeester gedaan. En hun
te verstaan en te verenigen. En hem te informeren op de faicten.
Gerrijt Jans Timmerman
Contra
Willem Hansis burger te Leeuwarden; als vader van
zijn knn. bij wln. Marij zijn e.h;
... om de gereq. zijn arreste en verspieringe kosteloos en
schadeloos af te doen.
Tijde Wopckes wonende in Harlinger Uitburen, als conj. pers. voor Huijbert Oestranus (?) en Rints
Taecke dr; zijn schoon vader en -moeder. Aernd Isbrants burge binnen Harlingen. Niet
ontfangbaar en comp. de kosten.
171.
Claeske Douwe Nijenhuis dr.; wed. van Eco Boner en Mathias Everardi als cur. over de goederen
van Sijmon Nijenhuis. Contra
Hendrik en Sijeurd Walings op het Bildt, en de rato caverend
v. d. andere erfg. van Waling Walings en Grietke Hendriks hun ouders. En intervenierende voor
Gijsbert Pieters aan St. Jacobs Parochie. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 200 c.gld op
de 1e mei 1616. en idem op mei 1617; en alle meidagen daaraan volgende 150 c.gld tot de 3021
c.gld zijn voldaan; met schaden etc.... nochtans hun recht zo zij zullen bevinden....
Douwe Annius voor hem en van wege Jacob Pieters Hooglander te Sneek.
Douwe Abbema deurwaarder voor den hove In Factis. Binnen 2 weken.

Contra

Cornelis Hendriks burger en bakker in Leeuwarden, Contra Jan Assie(..), bakker, eveneens aldaar.
... te betalen ter causa van injurien van 8 g.gld en in de kosten van het proces.
172.
Dr. Isbrand Eeckes als gelastigde van de Heren. Ged. Staten, vanwege de landen en gronden
gelegen bij Wierum, en Nes in de dorpen waar zij dijken hebben, en Jacob Bouritius, Doco Eminga,
en Sixtus Peijma als procuratie hebbende van de ingezetenen van de vs. dorpen. Contra
Jr. Wijtse van Eminga en Georgien van Burmania, als volm van Leeuwarderadeel, Taco van Ailva
van Ferw. deel, en Barthel van Douma, volm van Hallum, en Sipke Jaarsma en Jacob Jans als volm.
van Holwerd en de Holwerder Zes en Bornwerderhuizen en Betterweer, (!) in Westdongeradeel,
Aernd v. Boeijmer secr. van Do. Deel O-zijde; Tijaard v. Ailva Grtm van Dantumadeel; Jacob
Canter van Oosten als volm van Wolterswolde, Driesum, Westeinde, en Kollumerzwaag; Gatse
Jeltinga en Binnert Sapma voor Kollumerland en Feijcke Herbranda, grtm. van Achtkarspelen,
Hette Copsma als volmacht vs. deel; Feije v. Heemstra grtm. van Tietj. deel; Joucke Jochums grtm.
v. Smallingerland, en Gielt Aeltzes in Oudega, Oene Banga, Grtm. van Idaarderadeel , en Pieter van
Eisinga grtm. van Rauwerderhem; en de wethouders van Leeuwarden ............ voor twee
commissarissen die partijen zullen verstaan en verlijken indie niet hun informeren op de feiten,
binnen twee maanden eerstkomend.
173.
Agge Tijallings, rentmeester der stede IJlst voor hem en de andere mede erfg. van Dieuw Folkerts,
en c.d.r impt. Contra
Gerrijt Folkerts te Grouw, als voorst van zijn m.j. knn; Jacob Feijtes te
Akkrum, als m.e.v van Aeff Gerrijts dr; en Folkert Gerrijts zoon, voor hem zelven, en als voorst
.van zijn m.j. knn. bij Sijouck Uulbe dr; en als voogd voor Dieuw Jans dr. en Jelle en Pieter Jans
voor hun zelven , Jacob Folkerts als vader van zijn knn. bij Jencke Pieters, te Langweer, als voogd
van Dieuw Jacobs dr; Jacob Meinerts als man en voogd van Foeckel Folkerts dr. en Jacob Hanses
als m.e.v van Trijn Jacobs dr. HET HOFF verklaart de impt. universeel erfg. ex testamento van
Dieuw Folkerts en dienvolgende cond. de gedaagden zo veel in hun is alle goederen bij Dieuw vs.
nagelaten hem rustelijk te laten genieten. En te gedogen dat deze bij de impt. gescheiden en gedeeld
zullen worden en de ged. om alle oppositien kosteloos en schadeloos af te doen. En om redenen
compenseert de kosten van de proceduren.
Eidzo van Lyklama gerechts scholtus van het Friese Nasause regiment, impt
Contra
Geert Jochums als man en voogd van Rinck Pieters zijn teg. e.h.; en Pier Pieters erfg. van Pieter
Anne Meins en Trijn Pieters e.l; ged. en Aeble Wijbrands te Oldelamer ide ged. HET HOFF

verklaart de impt. tot zijn eis en conclusie op en tegen Geert Jochums en Pijer Pieters niet
ontfangbaar en compenseert de kosten te haren respecte gevallen en verklaart Aeble Wijbrands
,mede gedaagde contumax; verstekt hem van al zijn defensien, en cond. dienvolgende de
aanneminge van zijn brieven van cessie van 5 febr 1610 ten processe overgelegd aan de triumphant
te betalen de somma van 100 Phs gld; met alle schaden etc.... en mede in de kosten.
Dr. Dominicus Strigelius adv. v.d Hove,
Contra
Eijdzo van Lyklema gerechts scholtus
HET HOFF gehoord het rapport van de commissaris verklaart de gedoemde en req. boven de
artikelen in zijn antwoord gedaan niet ontfangbaar. En in de kosten tot 's Hoffs tauatie.
Maeijcke Christoffels te Medemblik impt
Contra
Wigle van Buijgers voor hem en
intervenierende voor Jelle Sinnes en Jelle Sijmons. HET HOFF verklaart de impt. niet
ontfangbaar.
Uulcke Pijers burger en lakenkoper binnen Leeuwarden; impt.
Contra
Uulbe Douwes
burger en koopman binnen Franeker: HET HOFF verklaart de ged. contumax, verstekt hem van
antwoord defensien en exceptien, en houdende de overgelegde obligatie van 21 dec 1615 voor
bekend, cond. hem de impt. te betalen 188 g.gld 14 strs; 12 penningen, onder deductie van 18 g.gld
en om de boter in de obligatie genoemd te ontvangen en en de over pl.... ?? vandien en in de kosten.
175.
Watse Epes als man en voogd van Rogierke Sannes, met consent en assistentie van deselve; req.
Contra
Saeff Hendriks burger binnen Harlingen. HET HOFF condemneert de gereq. om zijn
dochter Rogierke als impt. aanwijzinge te doen van haar moeder nagelaten goederen, en haar
daaruit de opkomsten jaarlijks te laten volgen, en doen hebben hetgeen het Hoff taxeren zal; en
cond. de ged. haar jaarlijks bij provisie 200 c.gld tot haar onderhoud uit te keren, en verklaart de
impt. en Watse Epes daarenboven voorlopig niet ontfangbaar. En comp. de kosten.
Marie Broers voor haar zelve; en als wet. voorst. van haar kinderen bij Pieter Hartmans, haar wln.
man; Contra
Jan Cornelis van Hemerts te Harlingen; impt. HET HOFF voorbijgaande aan
de exceptie verklaar de eiser; In Factis etc.
Hendrik Jans en Gerbrich Vincents e.l
Contra
dr. Sibrandus Siccama secr. der stede
Bolsward. HET HOFF ord. partijen te compareren voor Lyklema Rd. Ord. en Aede v Eijsinga, die
hun zal verstaan en verenigen indien niet de Hove rapport doen.
Maeicke Ewouts als vader en voorstander van Pieter zijn dochter bij Jelcke Harckes zij overl. e.h.;
en in die qual. voor de helft erfg. van Harcke Riebbes.zijn grootvader en van Harckes moeder des
kinds overgrotemoeder.
Contr
Dirck Jacobs op de Leije in Ferwerderadeel. Ged.
[PAG 176.] Het Hoff verklaart de ged. contumaces; en ten pricipale verklaart de impt. voor de helft
erfgenaam van Harcke Tiebbes zijn grootvader en van diens moeder; en cond. de ged. verder de
impt. te betalen 100 c.gld als reste van 900 c.gld 18 strs en van 16 g.gld en 18 strs in een tweede
partije; en nog 63 g.gld in een ander partije, en vorts in de schade geleden, nog te lijden etc....
Wicke Gribberts te Marrum cur. over het kind van Jarich Philippus bij Sijdts Sijeurds dr. in echte
geprocreert; en dat om separatie met de goederen te maken tussen het kind en Jarich req.
Contra
Dirck Doedes c.s.; als volmacht van de meeste crediteurs van Jarich Philippus vs;
Georgien Enis? , Jan Scheltis, als voorm over Sijdts Ottes; en Nicolaas Johannes predikant te
Berlicum voor hem zelven. HET HOFF verklaart de penningen bij Sijds Sijeurds, staande echte
met Jarich Philippus ingebracht, te bedragen 1874 g.gld; dienvolgende cond. de gereq. te gehengen
en te gedogen dat deselve somma bij de req. uit de penningen ten libelle gementioneerd naar inhoud
en ordre van de uitspraken van preferentie werden gelicht onder deductie nochtans van hetgeen bij
nader liquidatie bevonden zal worden van gemene schade of onderteringe, die Sijds of haar
goederen ten laste komen; voorts niet ontfangbaar en compenseert de kosten.
177.

Anthonis van Hittinga en Tietske van Hottinga e.l. in Warregae; Contra
Antonius van
Ailva Ritmeester, als erfg. van Wibrand v Ailva en Auck van Galema zijn ouders, en Rienck,
Quinira en Hijlcke van Aylva zijn overleden broeder. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen
van de wanleveringe van de 8 pm. de somma van 380 g.gld. met schaden en intressen en verklaren
de goederen van Wibrand. Rienck en Cuniera daarvoor gehypothekeerd. onverkort ged. recht tegen
Thonis Galema. En compenseert de kosten.
Pieter Thonis als m.e.v. van Grietke Bauckes als erfg. van Rixtie Bonnes haar wln. moeder; die
voor ¼ erfg. was van Bonne Pieters haar vader en vervangende haar wln moeder Rixtie. En
geassisteerd met Thonis Rutgers zijn vader. Contra
dr. Johannes Jusum suppoost van dezen
Hove.
HET HOFF cond. de ged. wederomme onder de hr Ulenburch Rd. Ord. te brengen de somma van
107 c.gld; en te gehengen en te gedogen dat deze somma onder genoegzame cautie mag worden
gelicht en voorts aan de impt. alle boeten en schaden etc. te betalen, en comp. de kosten.
178.
Trijn Willems geassisteerd met Willem Pieters haar vader;
Contra
Douwe en Hoeijte
Pieters, en Bocke Reiners als man een voogd Aucke Pieters en zij tesamen vanwege Pier Pieters ,
reasumerende de proceduren bij wln. Pier Pieters gesustineerd. HET HOFF ...... taxeert de dotatie
en de kosten van de kraam ter somma van 350 c.gld; en de alimentatie van het kind ter somma van
32 c.gld; jaarlijks. Ordonneert dat de executie haar voortgang al hebben en compenseert de kosten.
Aarend Bauckes , in Dokkum req
Contra
Govert van Tongeren als cur. over het
sterfhuis van Tijerck Sapes. HET HOFF, heeft de kosten etc. getauxeerd op 89 c.gld 11 strs; en
comp. de kosten.
Bernert Rommerts en Barthout Dirks als diaconen van de gereformeerde religie in St. Jacobs
Parochie
Contra
Jasper Wijbes aldaar; In Factis.
179.
Hendrik van Oldendorp als m.e.v. van Maeijcke, Hans Snitgers dr. zijn e.h.; en door fideicommis
erfg. van de knn. van wln. Pietke Hans dr. Snitger; bij wln. Adriaan van der Geest getogen;
reassumerende de proceduren bij wln. Sijmon Pieters als cur. over de vs. kinderen.
Contra
Hylck Jelle dr. wed. van dr. Pieter Jongestal, dr. Gellius Jongestal Rd. Ord. en Joost en Wibrand
Jongestal als erfg. van wln Pieter Joosts Jongestal; gereassumeerd de proceduren bij de vs. Pieter.
..... te compareren voor de commissaris ... POINCTEN 1. Te recouvreren de acte van authorisatie
van Sijmon Pieters. 2. Ofte Harmen Andries een testamente of schriftelijke dispositie heeft
nagelaten. Indien ja deselve te recouvreren. 3. Oft alle kinderen van Adriaan van der Geest en
Pietrick Hanse dr. overleden zijn. Waar, en wanneer? 4. Wie van beide echtelieden, Adriaan of
Pietrick het eerst verstorven is. 5. Ofte Pieter Jans geen andere authorisatie ad lites heeft gehad.
Jeltske Johannes als bij den Hove Veniam Aetatis bekomen hebbende; Contra
Abraham Vomelius dienaar des Godd. Woords te Hempens. In Factis binnen 2 maanden.
Eelck Sijds Buwe dr. met consent van Heere Heeres haar man, vanwege Jantge Hendriks zijn e.h.
Req. Contra
Tiebbe Gerbes gereq. In Factis binnen 2 maanen.
180.
Dirck Clases als last en proc. hebbende van Marij Claes Wolters zijn moeder; als cessie en transport
hebbende van Sibrand Lieuwes, voor hem en uit de naam van Barber Cornelis dr. zijn e.h en c.d.r
voor Mirck Jelles als vol van Pietie Lamckes en met deselde geass. En als erfg. van Pieter Claes,
Triumphant.
Contra
Tijalcke Jans te Bozum, en Pieter Pieters te Marssum, als cur.
over Jetke Jans gecondemneerde. HET HOFF cond. de opposanten hun oppositie kosteloos en
schadeloos af te doen.
Dirck Clases te Hichtum als last en proc. hebbende van Eene Claas dr. wed. Paulus Agges, voor

haar en haar kinderen, en als cessie en transport hebbende van Sibrant Lieuwes u.n.v. van Barber
Cornelis zijn e.h .triumphant en req.
Contra
Tyalcke Jans te Bozum en Pieter Pieters
te Witmarsum, als cur. over Jetske Jans. HET HOFF cond. de opposanten de prijs van het paard en
een halve koe hun oppositie kosteloos en schadeloos af te doen en cond. hen in de halve kosten tot
's Hoffs taxatie. En de andere helfte compenseren.
181.
Trijnke Bonkwerd wed. van wln. Jan Wolbeek, in leven Adelborst onder Corn. Haubois, en Anna
Bonckwerd e.h. van Martinus Coudre, vendrich van hopman Walsdorp, in Leeuwarden in
garnizoen. Contra
Sicke Breutsma, notaris en postulant te Bolsward, als volm. van
Sijmon Cornelis Huich te Hoorn, en Lolcke Folkerds Bonkwerd te Spannunm. HET HOFF
verklaart de impt. boven de exhibitie bij deselve gedaan niet ontfangbaar.
Douwe van Epema. Grtm van Hemelumer Oldvaart en Noortwolden, vanwege de andere erfg. van
Jacob Sycxma en c.d.r
Contra
Jfr. Vincentia Isbrands en Isbrand Sems voor hem en
occuperende voor Jan Sems zijn broeder en in die qual erfg. van Barbara, Jan Cuijckx hun resp.
moeder en bestemoeder. req. Contra
Isbrand Sems voor hem en voor Jan Sems zijn broeder
erfg. van Sem Isbrands en Claeske zijn olders. In Factis binnen 2 mnd peremptoir.
182.
Folku Wijthe dr. wed. van Anne Juws, in leven bakker op Rinsumageest; impt. Contra
Sipcke Meijnts (..) Vredewold op de Leek, in Groningerlnd en Sijdts Nannes in de Veenwouden, en
Kempe Henkes met hun resp. huisvrouwen. ged. en exc. HET HOFF verklaart Keimpe Jenckes en
Sijdts Nannes c/uxx; ongehouden te wezen te antwoorden; en nopens Sipcke Meints rejekteert de
exceptie, en cond. hen op de eis te antwoorden; reserverende de kosten te zijn respekte.
Ritske Rienks te Wierum als m.e.v. van Eva Eeuwe dr; zijn e.h en reassumerende de proc. bij
Harmen Dirks haar gewezene man gesustineerd. Contra
Hil Louwma, wed. Eede Allema
als leg tutr. van de knn. bij Eede vs .geprocreerd. HET HOFF cond. de ged. haar oppositie kosteloos
en schadeloos af te doen. Onverkort de rekening bij haar wln. mans administratie als triumphant
overlegd, en het reliquia hetgeen bij de respectieve slotten zal worden bevonden, en mag haar
behelpen met de specificatien en verificatie daartoe overlegd; en om redenen compenseert de
proceduren.
Tyerck van Solckema te Tjerkgaast, voor hem en de mede erfg. van Luts Tietema, zijn moeder,
Contra
Tyalling Borers Lyeuckema , Eeme Lyeuckema te Wons, Tyerck Broers Lyeuckema
te Balck, Tee Tyaards en Tyallling Broers te Woeste, of bij Hemelum; als cur. over de knn. van
Hans Broers, allen erfg. van Tied Meine dr. Tietema. HET HOFF cond. de ged. hun quota van de 7
½ g.gld jaars anno okt 1606 volgend tot 1614 verschenen, te betalen; en de somma van 43 g.gld met
de intressen vandien. En de rente van de 7 ½ gld af te loosen of te kopen. En cond. de ged. mede in
de kosten.
Pag 183.
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Dr. Feije Gabbema Triumphant
Contra
Douwe van Wittenstein ged. en gedoemde.
HET HOFF verklaart de applt. niet ontfangbaar
Auck Clases triumphant

Contra

Claes Jeppes gecondemneerde; niet ontfangbaar.....

Sibrand van Osinga, mede Gedeputeerde van de Staten van Friesland, en Grietman over
Wonseradeel; Bocke van Sternzee te Tzummarum; Frans van Humalda, bestalter hopman onder het
Nassause Vriesche regiment te Coevorden als erfg. ex test. van Jr. Carel van Sternzee; gewoond
hebbende op Tziaerdema Huijs te Franeker, Impt Contra
Georg v. Schwarzenbergh,
vanwege Willem en Frederik zijn zonen, dr. Sicco van Dekema als bestevader van Hijlckien
Eijsinga, zijn kindskind bij wln. Tjalling van Eissinga en Luts van Dekema e.l. geprocreerd; Julius
van Meckmans voor hem en hij tesamen met Schwarzenberg vs. en uit de naam van Julius van
Meckmans erfg. van Feie Meckmans alsmede erfg. van wln. Scipio van Meckmans, Aede van
Eisinge Rd. Ord. in den Hove van Vrieslandt, Julius van Eijssingha overste lieutenant van het

Vriessche regiment als erfg. van heer Frans ( PAG 184) van Eisinga in leven Rd Ord. en van Ritske
van Eisinga hun vader, en oom resp; als erfg. van Tyalling van Eissingha; in leven mede Rd. Ord;
en zij allen c.d.r voor Jfr. Lucia van Meckmans, e.h van Douwe van Ailva, med erfg. van Scipio v.
Meckema voorschreven. HET HOFF verklaard de impt. tot hun eis niet ontvangbaar. En om
redenen compenseert de kosten.
Haie Geerts en Anna Epe dr. e.l. binnen Leeuwarden;
Contra
Intzie Auckes wed. van
Douwe Tijerks te Hantumhuizen, HET HOFF houdende de obligatie d.d. 17 mei 1612 voor
bekend, cond. de ged. de impt. te betalen 25 c.gld met schaden en intressen etc...
Sijmen Sijeurdts en Sibrich Homme ( Hanne?) dr. applt. Contra
Pieter Hanskes voor hem
zelve en als man en voogd van Ded Jelte dr. zijn e.h. en c.d.r onder hypt. van goederen. .....niet
bezwaard bij het vonnisse van de Nederrechter. En in de kosten tot 's Hoffs taxatie.
185.
Lieuwe Fopma wonende onder de klokslag van Bolsward, applt. Contra
Gatse Sijmons te
Aarum, voor hem en voor Trijnke Gerrijts zijn huisvrouwe, .. niet bezwaard als vorige ......
Claes Jans en Agge Pieters in Molkwerum elk voor zich en als last en proc. hebbende van van de
samptelijke gemeente van de gereformeerde religie.
Contra
Jan Nanckes, Sijtse
Sijtses, Tijalling Beert en Heere Brors (?) HET HOFF cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat
voortaan jaarlijks hunne successeurs rekeninge en administratie van de floreen en huisschattinge
wordt gedaan en met overroepinge mede van hen die bij de gereformeerde religie daartoe
gecommiteerd zullen worden. Verklarende de impt. voor hun vordere eis niet ontfangbaar. En comp
de kosten.
Sijrck Lieuwes te Cornwert triumphant
Contra
De Proc. Gen. vanwege de Landschappe.
HET HOFF taxerende de afgebrande huizinge en hooi ter somma van 872 g.gld; ord. dat de
sententie van de 7e mei 1611 haar voortgang zal hebben. Onverkort de triumphant neffens zijn
schaden en intressen zijn recht bij declaratie vandien en comp de kosten.
186.
Gerrijt Sipkes te Midlum impt
Contra
Jan Claes en Freerk Nannes te Hempens,
Andries Nannes en Aaff Nannes te Wijns, Stijn Nanne dr. te Wartena, en Eelck Nanne dr. e.h. van
Pier Sytthies te Ferwerd. Ged. HET HOFF verklaart de impt. voor een derdepart erfg. van Andries
Nannes en Aecht Claese dr. zijn bestevader en -moeder; cond. de ged. om de impt. te leveren
perfekt inventaris met ede gesterkt van hun nagelaten goederen, en de impt. een derde deel te laten
volgen, met vruchten, profijten en emolumenten. Etc..... tot de volle betalinge en restitutie. En
compenseert de kosten.
Cornelis Allers als cssie hebbende van Minne Sipkes te Harlingen
Contra
Bartel
Willems zn. Liddel burger aldaar, voor hem en zijn e.h; Moed Sijmons, en Hopcke Lolke dr. en
Gerrijt Jobs. In Factis binnen 2 maanden peremptoir.
Tiete Thomas gezworen gemeensman binnen Franeker. Contra
Hans Douwes Stapert,
burgemr. der stede Franeker, en Hotze Wijbrands Doenija voor hem en c.d.r voor zijn broeders en
zusters, en Anne Wibrants zn. Doenija. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 400 g.gld;
met schaden etc.... Verklarende de goederen van Hans Douwes Stapert en Bauck Hotze dr. daartoe
gehypothekeerd. Onverkort hun rechten tegens elkanderen
Lieuwe Rinnerts, executeur van Menaldumadeel; impt
Contra
Elisabeth Aernts dr. e.h
van Claes Jans, dienaar des Godd. Woords binnen Bolsward. .... niet ontfangbaar.... en comp de
kosten.
Sijeurd Alles als kerkvoogd binnen Beets, in cas van brieven
Contra
Auck Bruijns wed.
van Andries Uulckes aldaar. .... niet ontfangbaar en compenseert de kosten.

Jochum Jans zn. in de Cortehemmen, als cur. over Douwe Douwes en Claas Jochums en als man
een voogd van Rixt Douwe dr. impt. Contra
Lieppe Gauwes assesseur van het gerecht van
Smallingerland alleen voor hem zelf. HET HOFF cond. de ged. nader aanwijzing te doen van de
posten in zijn libel genoemd en verklaart hem met zijn presentatie aangaande de taxatie van kosten
te mogen volstaan, en de impt. niet ontvangbaar. En om redenen compenseert de kosten.
188.
Tyalcke Vrielsma als moeder en wett. voorst. van IJthien haar m.j. dochter bij wln. Albert Vrielsma
in echte getogen; en in die qual erfg. van Tiebbe Jelgers; Contra
Dr. Johan Veltdriel en
Sijtse Fockes als administrateurs over de goederen van Tiebbe vs. nagelaten. HET HOFF ord.
partijen wederomme te compareren voor de Hr. Hillema, die rekening neffens de poincten die
liquide zijn zal sluiten, Ende nopen de illiquide partijen alsnoch verstaan en verenigen. .... binnen
twee maanden peremptoir.
Andries van Hiddema te Wier,
Contra
Dr. Johannes Nijsten als cur. over de nagelaten
goederen van Sicke Claes en Aeff Jans e.l te Wijnaldum, geres. de proceduren. HET HOFF
cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat het niaer van de helft der dertien pondematen worde
geadjudiceerd, en die de impt. te laten volgen met vruchten etc.... en daarboven niet ontfangbaar.
Jan Bonteman voor hem zelf en Jan Stoffels as m.e.v van Grietgen Bontemans zijn e.h.; en c.d.r en
voor Marijtgen Bontemans huisvrouw van Claes Jans, met consent van deselve, en als mediate erfg.
van Lijelt Jans hun overleden moeder.
Contra
Steven Willems gedoemde en gereq.
HET HOFF cond. de gedoemde om zijn oppositie tegen het vergroten van de eerste en tweede post
op het libel van aanwijzinge gedaan, kosteloos en schadeloos af te doen. En verklarende hem op
andere punten in het repliek gedaan, [ PAG 189.] te mogen volstaan. Des dat de vruchten bij zijn
kinderen leven sedert de dood van Lijelt, de kinderen bestemoeder genoten; in trebellum annicum
(?) aangerekend worden, en vergoeding daarvan het versl.... der mobilen sedert de dood na het
laatste verstorven kind. Ordonnerende dat de resolutie d.d. 15 juli 1614 in dier voegen en onder
deductie daarinne geroerd, haar voortgang zal nemen. En om redenen compenseert de kosten.
Uwe Wierds te Buitenpost, voor hem en als voogd van Sibbel Hendriks zijn e.h. impt. Contra
Meijle Jensma als mede cur. over Romcke Crijns en Sijouck Jensma weeskinderen. Gedoemde en
opposant. In Factis.
Haie Laes, notaris en geauthoriseerde bode binnen Harlingen.
Contra
Menne Sipckes en
Foeckel Thomas e.l, aldaar. HET HOFF verstekt gedaagde van haar ( verweer?) en houdende de
obligatie van 18 aug 1613 voor bekend, cond. de gedaagden te betalen 100 c.gld; met schaden etc;
verklarende de nieuwe huizinge binnen Harlingen daarvoor gehypothekeerd;
Wouter Jans te Huizum als voorm. over de vier kinderen van Feijcke Hettes bij Rinck Hendriks als
universeel erfg. van Feijcke Hettes en Hette Feijckes en mede erfg. van Graets Wibrands in leven
e.l; hun bestevader en –moeder .
Contra
Greolt Pieters in Uitwellingerga, als
wett. voorst van zijn knn. bij Jets Taecke dr. ; Fock Alle dr. en Wopke Jans te Oosterend, als voorst.
van wln. Focke kinderen bij Hette Taeckes getogen, en Trijn Taeckes e.h van Jelle Claasz Kingma,
mede aldaar; en mede erfg. van Graets Wibrands hun resp. moeder en grootmoeder. [PAG190.]
HET HOFF ord. partijen te compareren voor Lyklema om hen te verenigen indien niet hem te
informern op de faicten. Poincten niet ingevuld.
Barthout Barthouts als bestevader en wett. voorst. van de minderjarige kinderen bij Arntge zijn
dochter bij Lenert Adriaans getogen;
Contra
Ariean Dirks. In Factis.
Johannes Bernardi als last en proc. hebbende van Michel de Bohain, Jean Columbier, als executeurs
van het testament van Willem Walcourt en Francina Floque in tijden e.l. te Frankfort, als erfg. van
deselve, e.l Contra
De gecommitteeerden tot de administratie van de Kloostergoederen
van de stad Groningen, en Ommelanden intervenierende voor hun meiers.

HET HOFF cond. de gedaagden om de impt. te betalen de geeiste schuld, van 2300 c.gld en 17 strs;
nader in het instrument van 18 jan. 1577 uitgedrukt met behoorlijke intressen van dien en onder
deductie van hetgeen er op betaald is. En compenseert de kosten van de proceduren.
191.
Former Formers, burger binnen Harlingen, als cessie en transport hebbende van Gerbrand Tiepckes.
Contra
Houck Take dr. e.h. van Harmen Harmens, bakker te Arum.
HET HOFF holdende de de obligatie van de laatste juli 1613 voor bekend, en de erop gevolgde
afrekening van 16 mei 1614; cond. de ged. de impt. te betalen de helft van 700 c.gld; verschenen
mei en Allerheiligen 1614 en 1615. en nog te komen in mei 1616 en allerheiligen 1616, telkens 50
daalders resp 50 c.gld; met de schaden etc.... en mede in de kosten,.
Harmen van den Wolde burger en wijnheer binnen Dordrecht, gesterkt met Hendrik Jans als cur.
over de geabandonneerde goederen van Pieter Kingma, en Aelke here dr. triumphanten;
Contra
Dr. Sebastiaan van Pruissen als wett. voorst. van Adriana zijn kind bij Hijlck Vogelsang, en alzo het
recht bekomen hebbende van Sijouck Sicke dr. Vogelsang, bij advijs en consent van Pijbe Jurriens
Brantsum haar man; Mathijs Noldus, burger binnen Leeuwarden; als voogd van Ebel Sicke dr.
Vogelsang, zijn e.h ;Henricus Ostelanus, Dienaar des Godd. Woords te Cornjum, als voogd van
Jouwer Folkerts Vogelzang, en caverende voor de mede erfg. van Folkert vs.; en als erfgenamen
onder fidiecommis van Gerrijt Dirks Vogelzang, hun respectieve oldevader, opposanten en gereq.
HET HOFF ord. partijen te compareren voor de Commissaris etc. (192) POINCTEN: 1. Ofte de
landen tussen Gerrijt Johannes geen scheidinge gemaakt is; en indien ja, deze te recouvreren. 2.
Oftre bij het leven of na de door van Tyam de gedachte Gerrijt aan Pieter Kingma verkocht heeft. 3.
Of tegen de verkoping aan Kingma gedaan Tyam of deze opposanten ook verspiering gedaan
hebben. 4. Tot dien einde te recouvreren de koopbrief van wln. Pieter Kingma, mitsgaders de acten,
de proclamatie en het consent.
Gijsbertus Ruijsch, secretaris van de Generalitiets Rekenkamer in Den Haag, En Cornelis Jacobs
van Wou, schepen aldaar; als voogd van Neeltge Ruijsch, voor hen en voor hun broeders en zusters
.
Contra
Jan van Cuijck op het Heerenveen. HET HOFF verklaart het akkoord van 15
mei 1615 tussen partijen gecelebreerd executabel, en cond. de gedaagde op de gestelde termijnen te
betalen, 3370 c.gld 1 str. en 5 penningen en daarvoor genoegzame borg te stellen, voor het gerecht
van de stad Leeuwarden; alles met schaden etc.... en in de kosten tot 's Hoffs taxatie.
Sibrand van Oesinga grietman over Wonseradeel, ratione officij Contra
Douwe Siperts (?)
kerkvoogd en Nane Cornelis beide te Kimswerd als volm. van de geestelijke goederen, Eijtse Ighes
en Sijrd Jans als volmachten aldaar, Jan Lieuwes dorprechter te Pingjum Eelke Tiepkes als
volmacht van de ingezetenen van Pingjum; de Proc. Gen. vanwege de Gedeputeerde Staten,
vanwege hun landen en Oest Pauwels te Pingjum, en Uulck, Claes Pieters wed. te Kimswerd
meijers. HET HOFF cond. Jan Lieuwes en Eelke Tiepkes aan de Req, te betalen ter oorzake van
bestedinge en betaalde onkosten de somma van 308 c.gld 9 strs, en dat dubbel, mitsgaders in de
kosten, tot 'sHoffs tauxatie; en tegen de mede gereq. Niet ontvangbaar; compenseert de kosten,
nochtans elks recht.
Jantgen, mr. Jans ; weduwe van Frans Jans burgeresse binnen Leeuwarden, als erfg. van Jan Frans
har zoon, impt
Contra
Hette Hettes Winsonae (?) als vader en leg adm. van zijn knn.
bij wln. Anna Jans zijn wln .h.; dr. Theodorus Marsum adv. v.d. Hove, als cur. over Jan Pieters van
Marsum, bij wln. Griet Jans, e.h van Pieter van Marssum; in die qual erfg. van Jan Jacobs burger en
vleeshouwer dezer stede. In conventie en in reconventie.
HET HOFF verklaart de
goederen acten etc. van wln. Luitgen ( Lijntgen) Cornelis sampt Jacob Jans het kinds overleden
moeder en oom elks voor en gerechte 5e part op de impt. gedevolveerd; cond. dienvolgende de ged.
aan de impt. te doen hebben een behoorlijke staat, met ede gesterkt daarvan, en 1/5 te laten volgen;
met schaden en intressen vandien.... alsmede te betalen 17 jaren kostpenningen, en voorts hetgeen
bevonden wordt aan voorgeschotenen penningen; alles onder deductie van de jaarlijkse huis
huringe. En wat verder onvangen is; en de vader van de impt. mede te convenierende, insgelijks met

schaden etc... en verklarende partijen in conv en en reconv. niet ontvangbaar, en mogen hun in
excutione behelpen met de stukken, acten en informatien ten processe overlegd. Onverkort Jeijp
Pieters recht neffens de afstand van de erfenis, en partijen hun defensien ter contrarie. En comp. de
kosten.
194.
Rijck de wed. van Lambert Gerloffs als voorst. van hun kinderen en Wijbe Tijaerds voor haar (!)
zelve en c.d.r voor de andere erfg. van Marten Gerloffs; hun respectieve broer en oom.
Contra
De erfg. van Trijn Reijns dr; res de proceduren bij de vs. Trijn gesustineerd.
.... niet bezwaard bij het vonnisse van de Nederrechter.
Serapius van Sminia Domheer te Utrecht; Barbara Rheen in dezen gesterkt met Mr. Johan Opstraten
adv. v.d. Hove van Utrecht en dr. Suffridus Nijenhuis voor zijn eigen interesse; Req ( Contra?)
Wiglius van Ayta te Zwichem Het Hoff cond. de gereq. om de administratie die hij van zijn
schoonmoeder heeft gehad in dezelfde presentatie uitgedrukt over de jaren 1614 en 1615 en 1616 te
doen bewijs en reliquia. En comp de kosten.
Tyaerdt Romcks Tweenbergen;
Contra
Dirck en Romcke Jans zonen te Staveren; ged.
HET HOFF comp partijen te compareren voor Mr Aede van Eissinga Rd Ord. om hun kwestien en
differenten voor te leggen en hen te vereningen; indien niet hem informeren op de faicten.
195.
Willem Aeriaens glaasmaker binnen Leeuwarden; impt Contra
Jfr. Tet van Douw~a (
Douma) de wed. van Sijds van Botnia in leven grtm. v. Wijmbritseradeel. HET HOFF cond. de
ged. om de impt. te betalen de somma van 28 c.gld 10 stre met schaden etc. en comp de kosten.
Pieter Abbes burger binnen Franeker; Claes Claes te Berlicum; als volm. van Cleas Alberts zijn
vader; en schoonmoeder respctievelijk.
Contra
Dominicus Hendriks als conj. pers. voor
zijn broeders en zusters. In Factis.
Jacob Canter van Oesten voor hem en zijn e.h. ;
Contra
Jan Jans Haeijema; voor hem en
voor Minne Sijoerds zijn mede voormond; over de wezen van Girbe Sijoerds (Sijeors)? .... niet
ontfangbaar....
Rixte Tijets en Wijbrich Rintie dr. allen maiores; Contra
Feijke Wijners ( Wijnolds?) te
Boorbergum; en Jelcke Wibrands in Garijp, als de adm van des impt's goederen gehad hebbend.
In Factis.
195.
Pieter Cornelis voor hem voor hen en c.d.r. voor Aath Allerts zijn e.h; in conv. en in reconventie
Contra
Jan Melchiors en Jantgen Tijmens dr. e.l; intervenierende voor Thijmen Hiddes hun
vader en schoonvader. HET HOFF verklaart de bevelen in cas van mainctenu bij de commissarie
van den Hove, d.d. 28 februari 1615 wel en terecht gedaan te zijn en cond. de gereq. alle oppositien
daartegens kosteloos en schadeloos af te doen; voorts in reconventie verklaart de eiser niet
ontfangbaar; en de req. in petitionis die zich in zekere zaken zal mogen behelpen met de redenen
stukken en verificatien tot zover gedaan en cond. de req. in conventie en de gereq. in reconventie in
de kosten tot ; 's Hoffs taxatie.
Dr. Dominicus Nijenhuis als volmacht van de executeurs van wln. Francine de Floque huisvrouw
van Willem Walcourt, en diens erfg.
Contra
Jr. Coert en Jfr. Anna van IJsselmuiden,
mede erfg. van Epe Heringa, haar overleden oom, en aldus mede erfg. van Eelcke Heringha, Worp
Tijessens en Jr. Sasker van Heringha en Jfr. Geelcke van Diepholt ged. en gereq. HET HOFF
cond. de gereq. voor zo ver zij erfg. zijn van Eelke Heringa, elk na grootheid van hun landen en
goederen de req. daarop verkregen con.... atie, ter somma van 1104 c.gld 18 strrs, te hoeden en te
gedogen dat de executie van voorgaande sententie zijn voortgang zal hebben. Na taxatie en de
voorgaande proportien, en dat van ieders aanpart van het geen hun te laste na gelegentheijt der
goederen behoorlijke liquidatie gemakt worde en in de kosten tot 's Hoffs tauxatie.

197.
Sijeurd Jacobs tot Sneek,
Contra
..... te namptificeren 34 daalders......

Meijnt Douwes molenaar op het Heerenveen;

Hans Spee binnen Groningen voor hem en als conj. persona caverende voor Harmen Pieters aldaar,
impt.
Contra
Wopke Douwes, Rompcke Doeckles en Douwe Thonis, sampt
Harmen Hans voor zijn interessen. Voorbij gaande aan de exceptie verwijst partijen in factis..
Eeuwe Tijalles, biersteker op de Jouwer;
Hendriks, zijn e.h; gereduceerde.

Contra
In Factis.

Stoffel Jouws al m.e.v van Hendrickien

Dr. Boco Hoppers, secretaris van dezen Hove, en Eeckien de Blocq e.l.; Contra
Arien
Jacobs IJsel; op de Leije (Beij....w?) HET HOFF hodende de obligatiebrief van 20 mei 1615 voor
bekend cond. de ged. te betalen 300 c.gld met schaden etc...
Maike Jans Resc.... ; impt. Contra
Aet Hendriks aan St Jac. Parochie HET HOFF
hedende de obligatiebrief van 29 mrt 1616 voor bekend cond. de ged. te betalen [PAG 198.]
30 c.gld met schaden etc.... en mede in de kosten tot 's Hoffs taxatie.
Reijner Sijeurds burger en koopman binnen Leeuwarden, als cessie en transport hebbende van
Cornelis Jacobs; mede burger in Leeuwarden. Cotra Tietse Ottes mede aldaar. In Factis.
Lolle Piers voor hem en voor Janthien Buwe dr. zijn e.h;
Contra
Pijr Doeckes en
Watze Annes zonen, en Johannes Eedes als voogd van Sibbel Anne dr. zijn e.h.; gedoemden.
HET HOFF ord. partijen wederomme te compareren voor de commissaris die hen in questien en
differentien alsnoch zal verstaan en verenigen ....... POINCTEN: 1. Wie de questieuze 4 pm .voor
de dato van de sententie van 20 dec 1605 heeft gebruikt? 2. In Wat voegen? 3. Ende voor wat huur?
4. Wie de landen na de vs. sententie heeft gebruikt, in wat jaren en voor hoeveel huur?
Adriaen Claes en Rints Keimpe dr. te Marsum, voor haar en de kinderen als erfg. van Sijtse Andrijs.
Contra
Jan Jans te Deinum ( Hijum?) In Factis.
199.
Benne Meinsma te Ausbuur, en Lieuwe Claes te Buitenpost als vader en wett. voorst. van zijn knn.
bij Wijts Meijnsma, en echte getogen
Contra
Ritske Gerckes op Meinsma
state, voor hem en occuperende voor Tijaert Tijallings n/ux; Watze Eelkes voor hem en vanwege
Bothe (Botte?) Wijbes, zijn mede curator en Watze en Ritske als procuratie hebbende van Laurens
Geerts voor hem en onder verband van goederen caverende voor Benne Wijgers, als erfg. van
Janthie Meinsma. In Factis.
Jel Hillebrands, wed. van Harmen Aedes, te Bilgaard, als moeder van haar knn. bij de vs. Harmen,
en reassumerende de proc. Contra
Aede Tiepckes, te Witmarsusm, en c.d.r voor Hijlck
Tijalcke dr. zijn huisvrouw. HET HOFF gezien de citatien verklaart de ged. contumax en
houdende de obligatie van de laatste april 1612 voor bekend ; cond. deze aan de impt. te betalen 100
g.gld; met schaden en intressen.... en mede in de kosten .
200.
Foucke Sibbles te Steens, als cur. over de weesknn. van Pieter Dirks bij Trijn Aede dr;
adproberende hetgeen Harmen Dirks in dezen hiervoor heeft gedaan.
Contra
Aede
Tiepckes te Witmarsusm; en c.d.r voor Hijlck Tyalce dr. zijn e.h; HET HOFF houdende de
obligatie van de 30e april 1609 voor bekend cond. de ged. de impt. te betalen 100 g.gld; met
schaden etc.... en mede in de kosten.
Dr. Albertus Monnikhuis adv. v.d. Hove, als cessie en transport hebbende van Aert Hendriks, voor
hem en o.verband van goederen c.d.r voor Alberti(e) Cornelis zijn e.h. Contra
Hendrik
Jans en Auck Luppe dr. aan St Jac. Parochie. HET HOFF houdende het reversaal van 21 jan 1616

voor bekend cond. hem de impt. te betaalen 263 c.gld 10 strs. des dat de executie van de vs.
termijnen zal wezen gesurcheerd. Alles met schaden en intressen. En mede in de kosten .....
201.
Jan Burgel, koopman binnen Keulen, als last en procuratie hebbende van Judith Jan Jaspers
Leijtstein, wed. en erfg. wonende binnen Dordrecht.
Contra
Ulbe Lolckes te
Sneek. ged. en gecontumaceerde. HET HOFF houdende de overgelegde obligatie d.d. 7 nov 1614
voor bekend cond. de ged. hem te betalen 86 c.gld; met schaden en intressen nog te lijden etc.... en
mede in de kosten.
Jacob van Loo als vader en voorstander van zijn kinderen bij Maeijcke Eilerts dr. met name Albert
en Maeijcke; Claes Claes als m.e.v van Neel Eijlerts dr; zijn e.h.; en c.d.r. onder verband van
goederen voor Joachim Eijlerds, en Sijeurdke Pieters dr. ; wett. voorst over Antie en Bijke Eijlerts
allen erfg. van Eijlert Meijnerts hun vader en resp bestemoeder. Contra
Sickien
Brandenburg nagelaten wed. van Eijlert Meijnerts ; Lubbert Ilema en Dirck van Aerssen nomine
Uxoris. HET HOFF rejecteert de exceptie uit reguard van Sickien Brandenburg en cond. haar
peremptoir te antwoorden en cond. haar mede in de kosten en nopens de andere excipienten wijst
hen in contrarie in faicten ....
202.
Jacob van Loo, deurwaarder van den comptoire der domeinen als vader van Albert en Maijcke van
Loo als universeel erfg. van Maeijcke Douma zijn wln. schoonmoeder. Contra
Sickje Brandenburg, Lubbert Ylema en Dirck van Aerssen als in vorige zaak. HET HOFF cond. de
exceptie en cond. haar peremptoir te antwoorden en cond. haar mede in de kosten. En verder in
contrarie.
Watthie Harckema Req.
Contra
Uwe Wierdts gereq. HET HOFF verklaart de
excipient ongehouden op de geëxhibreerde rekening te debatteren en ad litem te contesteren; en om
redenen compenseert de kosten. Onverkort de diverse poincten wederzijds, en hun recht in
reconventie of anderszins.
DE EERSTE RECHTDACH NAE CARSTIJT gevallen den xxi-en januarij 1617.
Wijbe Martens als voogd van Aat Haetse dr. en c.d.r. en Halbe Ulbes voor hem en als conj. pers.
voor zijn broeder en tesamen erfg. van wln. Wabbe Wisses, req. Contra Jacob de Valck.
In Factis.
203.
Dr. Carolus Crantzius req. Contra
Baucke Mircx, bijzitter van Haskerland. HET HOFF
taxerende de injurien ten reqeste gemeld op 54 c.gld; en cond. de gereq. de impt. 54.gld. te betalen.
Mr. Wolter van Buvu ... (?Burum) notarius binnen Harlingen; als last en proc. hebbende van
Barthel Willems Liddel en Trijn Lieuwe dr. e.l.; tot profijt van hun crediteuren, Contra Capteyn
Johan Spencer; gereq; Het Hoff rejecteert de exceptie en cond. hem peremptoir te antwoorden.
Georg, Vrijheer van Schwarzenbergh; c.s Contra
Ids van Emingha, Tyaard van Walta, als
volm. van Gratiana van Holdingha en Bote van Groustins HET HOFF cond. de originele
gedaagde te dupliceren, des dat de des dat Bote van Groustins hem daar bij zal mogen voegen.
Reserveert de kosten tot het uitdragen van de principale zake.
204.
Belij Lieuwe dr. wed. Hendrik Arents zn. Harderwijk, als voorst voor haar kinderen, als erfg. ex test
van Sijmon Sijmons haar oom.
Contra
Luyduw Jans wed. van Sijmon Sijmons. ged. en
gereq. HET HOFF .... verklaart de req. tot har eis en conclusie niet ontvangbaar, onverkort partijen
recht en zich te mogen behelpen met de stukken alrede aangeleverd. En compenseert de kosten.
Wiltke Jans, burger en lakenkoper binnen Leeuwarden; impt.
het Bildt. In Factis.

Contra

Olphert Heeres op

Taets Harmens e.h. van Heere Heers, met hem geassisteerd;
Contra
Tyerck
Boelens voor hem en onder verband van goederen van Anna Lieuma, zijn moeder en de mede erfg.
van Lieuwe Boelens in leven secr. van Achtkarspelen; ( pag 205) HET HOFF verklaart de
uitspraak van de baarsluiden van onwaarde, en cond. de ged. te gedogen dat de impt. haar recht
vervolge. En compenseert de kosten.
Aate Georgiens te Scharnegoutum, en Duwe Taickes te Raard, impt
Contra
Freerk
Dirks als borg voor Jan Thonis Peerdekoper binnen Alkmaar;
HET HOFF cond. de ged. de
impt. te betalen 100 daalders, en nog 208 gelijke daalders, alles met schaden etc.... en mede in de
ene helft van de kosten de andere helft om redenen compenserende.
Jan Frans, hoedstoffeerder binnen Leeuwarden; voor hem en als voogd van Dirckien Buiting zijn
huisv.
Contra
Dr. Theotardus Tiara, als vader van Jan Tiara zijn zoon, en als last
hebbende van die zoon.
In Factis.
Jarich Knijff eerste klerk van de Heeren Gedeputeerden triumphant en req.
Contra
Jfr. Rixt van Heringa wed. van Tyalling van Botnija ged. en gereq. HET HOFF [PAG 206.] cond.
haar gedane oppositiën kosteloos en schadeloos af te doen.
Lieuwe Boelis .... doorgehaald inmarge vervangen door : Anna Liuma wed. van Lieuwe Boelens vs;
secr van Achtkarspelen; en de administratie hebbende van wln. haar man, triumphant in conventie
en req. in reconventie.
Contra
Eebe Allema voor hem en intervenierende voor
Sije Allema, en Frans Tiebbes voor Eets Allema zijn huisvrouw, POINCTEN: of de 110 g.gld in
de citatie van 20 aug 1594 verhaald, in de somma van 796 g.gld bij Aebe Allema mede betaald zijn;
zo niet aan wat deel der schuld; ofte van de condemnatie...... ook schriftelijk bescheid is en aan wat
schulden de betaling is gedaan en die bescheiden of instrumenten te vorderen. En in reconventie de
partijen wederom te compareren voor de commissaris die die hun kwestien en differenten alsnog zal
verstaan en verenigen; indien niet hem informeren op zekere poincten ( zie hiervoor)
Eelcke en Liuwe Lyubbe zonen applt.
Contra
Grietke Harmens voor haar en als
moeder en wett. voorstander van haar kinderen bij wln Pieter Everts, haar overleden man.
In Factis binnen twee maanden peremptoir.
Jfr. Rints van Roorda triumphant; Contra
Jfr. Haring, Petronella en Perck Roorda mediate
en immediate erfg. van Goffe Roorda. HET HOFF ord. partijen wederomme te compareren voor
de here Hillama die hen alsnoch zal verstaan, en anders hem op de feiten informeren.
207.
Aerent Bauckes op de Weerdebuijren, applt
Contra
Gerrijt Assiens Potter te Collum;
geappelleerde; ....... verklaart de applt. niet bezwaard bij het vonnisse van de Nederrechter. En
cond. hem in de kosten tot 's Hoffs tauxatie.
Rintse Johannes wonende te Kollum als geauthoriseerde tutor over het weeskind van Gosse Minnes
bij Tietske Gribberts dr.
Contra
Sipcke Pauwels te Dokkum. HET HOFF verklaart de
req. tot zijn eis en conclusie niet ontfangbaar. En o redenen compenseert de kosten.
Lambert Hobbes als voogd van Griet Haucke dr. zijn e.h.; en mede caverende voor de erfg. van
Haucke Cornelis hun overleden vader; en hem sterkmakende voor de andere erfg. van Wijbe Pabis.
Req.
Contra
Tyaerd Feijckes binnen Harlingen, door het overlijden van Trijn zijn
dochter, bij wln Trijn Isbrants zijn wln. huisvrouw, als mede erfg. van Jees Pieters het kinds
bestemoeder; en Fueck Eernds dr. als moeder en voorst van haar knn. bij Isbrandt Isbrandts. [208]
HET HOFF bevindt de proceduren niet in staat om eintlijk te termineren; daar partijen in faicten
contrarie (zijn); Ord. daarom hen de eed van calumniae te zweren, en onder ede elkanders artikelen
te beantwoorden; Admitteert partijen voorts hun vermeten te verifieren; door dr. v.d. Sande; binnen

zes weken naastkomende. En voorts te procederen naar de stijl van den Hove.
Botke Allerts dr. en de grtm. Bocko van Burmania als genoegden, req.
Contra
Ipcke Ipckes Algara gereq. HET HOFF cond. de gereq. De alimentatie penningen tot 31 stuivers
ter weecke, sedert de 15e dec 1615 gevallen, met de intressen vandien aan de req. te betalen. En
daarenboven niet ontvankelijk. Zonder prejudicie van partijen in appellatione, en compenseert de
kosten.
Jan Gelis, secretaris van Lempsterland, impt
Contra
Heer Upcke van Burmania en
Dirck Thijs gedaagden HET HOFF bevindt de proceduren niet in state eintelijk te termineren, daar
partijen op fiacten contrarie [zijn] Ord. de eed van calumniae te doen en op de artikelen te
antwoorden. Admitteert hen hun vermeten te verifieren voor de Commissaris van den Hove; binnen
2 maanden naastkomende. ......
Minne Tijaerdts als voogd van Griet Joachims dr. zijn huisvrouws volle zuster, en alzo ex ass....
erfg. van Theus Joachims, haar overleden broeder. Impt
Contra
Marijtgen Jans dr.
wed. van Theus Jochums in leven meester timmerman der stad Leeuwarden ged. [ 209] HET
HOFF, voor het videren van het proces, cond. partijen te compareren voor de commissaris die hen
alsnog zal verstaan en verenigen. En den Hove rapport doen, poincten: ( niet geschreven)
Trijn Jooste dr. wed. Jacob Pieters Req.
Contra
Sipcke Harms te Hollum op Ameland,
gereq. En opposant. ......... zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te doen, voor zoveel aangaat
de helfte van drie tiende parten en de andere helft van de verkochte huizinge. En ontzegt hen het
verzoek om de kosten te mogen compenseren.
Hidde Feddes te Makkum, Contra
Sijeurd Feddes HET HOFF verklaart de req. tot zijn eis
niet ontfangbaar. En cond. hem in de kosten. Poincten [ niet aanwezig]
210.
Cornelis Jans zn. te Hallum ,als m.e.v van Griet Pieters zijn e.h.; c.d r onder verb. van goederen en
mede erfg. van Trijn Jacobs zij n huisvrouwen moeder.
Contra
Jacob en Jan Pieter zonen onder verband harer goederen, en als conj pers voor Trijn Allerts,en
Jacob vs. under renunciatie intervenierende voor Sijmon Nijen huis en Claaske Eecke Boner dr. e.l.;
en Eco Boner als voogd van Claeske, zijn Eke Boners huisvrouw, en zij tesamen erfg. van Douwe
Nijenhuis hun vader; en Matheus Everardi curator over Sijmon Nijenhuis goederen reassumernde
de proceduren bij de vs Sijmon. HET HOFF cond. de ged. te doen rekenschap, bewijs en reliquia
van de administratie die Douwe Nijenhuis en zij vrouw van wijlen Trijn Jacobs gehad heeft; en de
req. daarvan te laten volgen hetgeen hem na behoorlijke liquidatie daarvan zal mogen ontvangen,
onverkort de erfg. recht van Douwe Nijenhuis tegen Jacob en Jan Pieters, en cond. de gereq. In de
kosten.
Douwe Jaspers applt.
Contra
Georgien Diorres van Oldegae, geapp. ......... niet
bezwaard bij het vonnisse van de Nederrechter. En cond. hem mede in de kosten van het proces.
211.
Anna Pieters dr. geass. Met Pieter Douwes haar vader; impt
Contra
Gerrolt Nannes
wonende onder de klokslag van Berlicum in de c?hou d? .... ged. en geexipieerde. HET HOFF
rejekteert de exceptie en cond. hem peremptoir te antwoorden.
Juffr Eets van Feitsma wed. van Jelger van Bootsma, als wett. voorst. voor haar kinderen.
Contra
Lieuwe van Albada, als voogd van juffr Wilsck van Glins zijn huisvrouw, David
Flud vanwege Jfr. Aelcke van Glins, zijn e.h en Aebe Glins voor zijn interesse; ged. IN Factis.
Hans Harts in Optwijzel triumphant;
Contra
Lodewijk Meinses in Drogeham, als
voogd van Taets Harts, zijn e.h.; als mede erfg. van Heert Jacobs hun vader, en als conj. pers. voor
de mede erfg. van de vs. Heert en As Lieuwe dr. ged. en opposanten. ...... wederomme te

compareren voor de commisaris van den Hove..... te informeren op zekere poincten..... en op
schrifte te stellen naar behoren... POINCTEN: 1. Oft Lodewijk Meinses last heeft gekregen om te
dienen van oppositie? 2. Wie de eigenaar is van de 5/6 part van de huizinge ten processe gemeld; 3.
Ofte de kosten en schulden van mainctenu ter somma van 20 c.gld; volgende de tauxatie van den
Hove van de 21 decembris 1601 bij de triumphant geheel en al zijn betaald. 4. Ofte de cautie voor
de betaling der schulden volgens de sententie van 7 mei 1611 en die van de 21e oktober (j.l.?)
wederom uitgedrukt bij de triumphant al is gedaan en te recouvreren de acte. 5. Hoe veel jaren huur
en tot wat somma ten tijde van de deurwaarders authorisatie de triumphant was competerende.
Taecke Taeckes, burger en biersteker binnen Harlingen als cessie en het recht verkregen hebbende
van Jan Sanders en Trijntie Pieters dr. e.l. impt. in conv. en ged. in reconventie. Contra
Jfr. Juliana van Horion, als moeder en wett. voorst. van haar kinderen bij wln. Georg Flud, in leven
kapitein van en Engelse compagnie; en mede voor haar zelfs in conv. en en reconv. In Factis.
Neeltge D.... s dr. de wed. van Fonger Jelgers, impt
Contra
Ariaen Willems van
Swijechum als voogd van Barbara Pieters dr. zijn huisvrouw, Dirck Pieters Stans voor hem zelven
en Dirck Aerents als man en voogd van Amarens Pieters, allen te Harlingen, en Folkert 't Hoen als
voogd van Reijnu Pieters dr. hun huisvrouwen op St Anna Parochie. ged. In Factis.
213.
Haie Scholtes te Sloten als last en proc. van Hidde Sijbrands, als wett. voorst. van Sipck zijn
dochter bij wln. Jantge Sipcke dr; en Hancke Sipcke dr. voor haar zelven, tesamen erfg. van Sipcke
Sannes, hun vader en bestevader; in leven burger in Sloten, als eerste en geprefereerde crediteuren
van Marten Clases, en Heere Jelle dr. e.l.; req.
Contra
Sijthie Johannes en
Johannes Feddriks wonende te Franeker als voorm. over de drie jongste weesknn. van Jan Harings,
burger in Franeker, en de vs Johannes als man en voogd van Aelcke Pijbes, en met voorgaande als
conj. pers. van Sijds Jans dr. als erfg. van de vs. Jan Harings hun vader en bestevader. HET HOFF
verklarende Marten Claes en Heere Jelles debiteuren genoegzaam bedisdussieerd, en de huizen ten
libelle geroerd en bij Sijmon Allerts en zijn wijf gepossideerd, gehypothekeerd te zijn; cond. de
ged. te gedogen dat de impt. van de rsterende kooppenningen onder de vs. Sijmon en zijn wijff ten
tijde van de lites contestatie gestaan hebbende, in reguard van het instrument der gereq. In dato 10
mei 1609 als geprefereerde crediteur zal ontvangen de somma van 200 g.gld met schaden etc.... en
om redenen comp de kosten.
214.
Jfr. Eets van Feitsma, wed. Jelger van Bootsma, te Huizum als moeder en wett. voorst. van aar knn.
Contra
Jfr. Wilsck en Aelthien Glins geass. met Lieuwe van Albada en David Flud, hun
mannen, als mede erfg. van Jfr. His van Bootsma hun moeder. HET HOFF cond. de ged. aan de
impt. te betalen 2/3 parten van 125 c.gld; met schaden etc... en compenseert de kosten. Onverkort
hun recht neffens de resterende derdepart. Tegens Aebbe Glins.
Johan Melchiors en Jantgen Thijmens dr. e.l. te Workum impt. in cas van bevelen.
Contra
Pieter Cornelis en Aeth Allerts dr; mede aldaar. HET HOFF cond. de ged. om de impt. met wijder
verklaringe van het mainctenu te laten ongemolesteerd, (?) verklarende de impt. daar te boven niet
ontfangbaar en om redenen comp de kosten.
Hendrik Seerps als man en voogd van Maeijcke Hendriks en mede vervangende de persoon van Jan
Hendriks zijn schoonbroeder, en c.d.r. voor zovele nodig.
Contra
Elisabeth Gosse
dr. wed. dr. Henrico Gualtheri in leven secr. van de stad Leeuwarden; en Aelthien Borrits wed. van
Hendrik Jans. IN Factis.
215.
Jacob Gijsberts zn. Ens, Frans, Albert, Reijner en Johannes zn. Ens en Freerck Claes als m.e.v van
Aeff Gijsberts, en Jeronimus ( Heronim..) Wallings als man en voogd over Tiets Gijsberts dr. en zij
tesamen c.d.r voor de weeskinderen van Jan Everts en Anna Gijsberts, dr. Ens; allen erfg. van
Gijsbert Frans zn. Ens.
Contra
Frederick van Vervou ged. In Factis.
Taco van Camminga en Marten Reen occuperende voor de andere grondheren van Arum, vervat in

zekere protestatie van 11 febr. 1615 laatst leden. Contra
Bocke Seerps, Johannes Pauli en
Rentse Tania. gereq. HET HOFF ord. partijen alsnog te compareren voor Jongema, Rd. Ord. die
hun zal verstaan op de presentatie bij de req. in haar deductie op de poincten zal infomeren en
indien niet rapport doen en voorts gedisponeerd te worden naar behoren.
Juck Harkema wed. Rompt Sinda, te Kollum, en Foeck Harckema bij consent van Jan Jans haar
man, als erfg. van Romme Harckema en Beijts Jensma hun ouders, en het recht hebbende van
Foeleff Harckema hun broeder en zoon.
Contra
Melscke Rompts op de Beije bij Kollum
als man een voogd van Tijets Lijuwe dr. voor haar en c.d.r de mede erfg. van Lieuwe Sapes en in
die qual interveneierende voor Tijaard Beerns weeskinderen in conventie en in reconventie. [ PAG
216]
HET HOFF cond. de ged. conventionis de 2 ½ pm. aan de impt. te relaxeren, en te
ontwijken met de vruchten etc. en voorts niet ontfangbaar.
Jouck Harkema, als vorige zaak, eisers,
HET HOFF............ niet ontfangbaar.

Contra

Pieter Harmens te Dijkhuizen,

Jouck Harckema als in vorige zaken eiser. Contra
Maicke Jans ged. HET HOFF cond. de
ged. om aan de impt. in het 31e artikel van de verkoping gedaan, de zes pondematen en de 1 ½ pm
ten processe gedisigneerd, te laten volgen met de vruchten etc.... en om redenen compenseert de
kosten.
219.
De 10e febr. 1617.
Mr. Wolter (Wouter) van Burum in zijn Qlt.
Contra
Capiteyn Jan Spencer gereq.
HET HOFF rejecteert de exceptie bij de gereq. en cond. de excipient zijn handtekening (
Handschrift) te kennen of te ontkennen. d.d. 23 febr 1615, en de kosten tot het uitdragen der zake.
Jan Cornelis Femmes impt. Contra
te betalen 800 C.gld met schaden etc....

Thomas Thomas. HET HOFF cond. de ged. de impt.

Dr. Johan van den Sande Raad Ordinaris, als geauthoriseerd curator over de knn. van Hessel van
Bootsma, in leven ontvanger generaal,en mede voor Bauck Galema zijn weduwe. req. Contra
Mr. Eelcke Dronrijp, adv. v.d. Hove en als volmacht van de crediteurs van wln. Sibrant en Frans
van Cammingha, geassisteerd met de geprefereerde crediteurs zelve. In Factis, binnen een maand.
Roeloffke Beernts wed. van Johannes Jacobs, als moeder en wettige voorst van haar kind. req.
Contra
Maeijcke Lautenbach gereq. HET HOFF rejecteert de exceptie en cond. haar op de
eis van de req. te antwoorden.
218.
21 febr 1617.
Wijbe Sijmons in de Molkweren, Contra
Griet Everts, aldaar geappelleerde.
HET HOFF verklaart de appellant niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
Romcke Romckes Tinberghen (Tweenberger) te Goutum, als speciale last van Dirck en Romcke Jan
Bottes hebbende, omtrent Staveren. Contra
Tyaerd Romcke Tweenberger te Nes. Ged.
HET HOFF ord. partijen wederom te compareren vaan de comm. die hen zal verstaan en
verenigen indien niet hem informeren op zekere POINCTEN van Offitie: 1. Of er mondelinge of
schriftelijke begevinge is geschied, op de genomineerde baersluijden? 2. Indien schriftelijk, die te
recouvreren. 3. Indien mondeling ofte de begeving generaallijken is geschied, van alle partijen
kwestien? 4. Of de uitspraak van de baar, met A ten processe eroerd. Is gedaan ter presentie van de
partijen. 5. Of partijen bij de baar verbleven zijn, dan, oft zij van de baar gereduceerd hebben?
Focke Joosts te Beetgum, applt
Contra
Joost, Jan en Eeme Foeckes alle kinderen en
erfg. van IJmck Jans hun moeder. ...... niet bezwaard bij het vonnisse van de Nederrechter.
219.

Doorgehaald Serapius Smina domheer te Utrecht etc.. Contra

Auck Rorsma etc.....

Claes Wouters, schepen binnen Haarlem, triumphant;
Contra
Wabbe Wijbes en
Siurdtke Harents dr. e.l gedoemden en opposanten. .... om de gedane oppositien kosteloos en
schadeloos af te doen......
Jr. Rienck van Burmania Grtm. van Ferwerderadeel
Contra
Feycke Wijbes te
Dockkum, ged.
In Factis binnen 6 weken peremptoir. En voor alle dilay.
220.
Sijds Jeppes, c.d.r voor Aeltge Martens zijn e.h.; applt
Contra
Elisabeth Hendriks van
Raedt, e.h van Arent Martens. .... niet bezwaard bij het vonnisse van de Nederrechter....
Rompt Jacobs Triumphant
Liuwe Hesels n/ux

Contra

Contra

Allert Gratema.

IN Factis.

Benno Gosses in Oldega. In factis binnen 6 weken peremptoir.

Johannes Curiander als man en voogd van Maria van Herbranda zijn e.h; als gelastigde van Wessel
Hoffmans predikant in Zuidwolde, als man en voogd van Ebel van Herbranda, en c.d.r voor de
goederen van Botte Herbranda en last en procuratie hebbende van Tijets Herbranda zijn
huisvrouwen zuster, en in die qual. erfgenamen van Haio van Herbranda, hun wln vader.
Contra
Feijcke van Herbranda, grietman van Achtkarspelen. In Factis.
221.
Hans Wijbes voor hem zelven en Taets en Hijlcke Gercke drs als erfgenamen van Wijts Wijbe dr;
hun overleden zuster en moeije, en Taets en Wijts geasisteerd met Tyaard Annes en Beernt Jans hun
resp mannen.
Contra
Upcke van Burmania, Hans Lens, Harmen Harckes en Willem
van Viersen als weeshuisvoogden van Leeuwarden, en mr. Dominicus Lollius gedaagde.
HET HOFF ord. partijen te compareren voor Ulenburg voorg. commissaris die hun in hun questie
en differenten zal verstaan en rapport doen door zulks op schrift te stellen, zodat gedisponeerd kan
worden naar behoren.
Dr. Johannes Nijsten als cur. over de verlatene goederen van Sicke Claes en Aeff Jans dr.
opposanten
Contra
Andries Hiddema opposeerde. En Triumphant. HET HOFF
houdende het proces aan des opposanten zijde voor geconcludeerd cond. hem zijn oppositie
kosteloos en schadeloos af te doen.
Jan Amels te Jelsum
Contra
Jacob Pieters, convooimeester binnen Harlingen, als
oom en geauthoriseerde voormond over Matheus Pieters, zijn broeders nagelaten weeskinderen, en
onder hypt. van goederen van Lieuwe Pieters ontvanger van de beneficiale goederen binnen
Leeuwarden. Ged. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 500 g.gld. Met
schaden en intressen etc... en mede in de kosten.
Pieter Hessels tot Berlicum als cur. over de persoon en goederen van Trijnke Aene dr.
Contra
Aernt Hessels HET HOFF cond. de ged. om de impt. te doen bewijs en reliquia van
de administratie die hij heeft of behoorde gehad te hebben van de goederen van de vs. Trijnke, Aene
Wopke dr. en aan de impt. te refunderen alle schaden en intressen. Bij hem door onwilligheid van
zulks gehad en geleden, nog te hebben en te lijden...... En mede in de kosten.
Lieuwe Boersma als voogd van Anna Popckes dr. zijn e.h; als mede erfgenamen van Freerck
Popckes haar broeder
Contra
Griet Alle dr. te Burum en Jan Gerrijts te
Leeuwarden. .... niet ontfangbaar en om redenen compenseert de kosten.
Jan Kempes aan Lieve Vrouwen Parochie, applt
impt. In factis binnen 6 weken.

Contra

Marijt Jacobs dr; geapp .en orig.

Tijalling Johannes te Mackum, impt
Contra
Aucke Gerbrands te Staveren. Bij
provisie te namptificeren 26 ½ c.gld met nog 14 gelijke car. gld. En ten principale in factis.
223.
Dirck Thijs mede Gedeputeerde van Friesland
Contra
Wijbe Claes te Tijallehuizum,
Wijbe Sijbrants te Nijhuizum, Jantje Sijbrants e.h. van Sijbo Tijaards aldaar, Johannes Annius in
Ilst, Rixt Anne dr. e.h van Hessel Minnes te Minnertga (?) Suster Anne dr. e.h van Sibrant Aerts te
Sneek, en Wijbe Ottes aldaar allen erfgenamen van Juw Wijbes Adama in leven burger binnen
Sneek.
HET HOFF gehoord de eed, cond. de gereq. te leveren de huizinge ten processe
geroerd, of anderszins te boeten en te betalen alle schaden en intressen, mits bij de leverantie
genietende 300 g.gld jaarlijks sedert de koop sedert de koop derselve tot het overlijden van Juw
Wijbes Adama verschenen. Met de intressen vandien. En compenseert de kosten.
Reynu Focke dr. te Dokkum, appellante, en orig. verspierderse.... Impt. Contra Jelle Janga voor
hem en vanwege zijn aandeel in de litisconsorten , orig gedaagde, en hier geappelleerde.
.......... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.....
Adrian Willems burger binnen Emden als voogd van Grietke Landegge zijn e.h mediate erfg. van
Pieter Hendriks zn. Hesop van vaders zijde en voorts door scheiding en deling het recht hebbende
van de andere erfg.
Contra
Albert Geerts als voogd van Anna Jacobs zijn [PAG
224.] huisvrouwe opposant en gedoemde. HET HOFF adproberende de besognen van de
deurwaarder, ..... dat de koop nog eenmaal over de kerk en het gerecht zal worden geproclameerd,
op de 18e mei eerstkomende; en de opposanten om alles kosteloos en schadeloos af te doen,
onverkort zijn rechten neffens zijn pretensien op de kooppenningen, en de impt. zijn defensien ter
contrarie. En in de kosten tot s'Hoffs tauxatie.
Doecke Barents. Bakker te Pingjum,
Uulcke Wijbes Jellema mede rekenmeester deser
landschappe, Syoucke Wijbes Jellema opzichter der Convoijen, te Harlingen en Jeldert Wijbes
Jellema convooimeester te Staveren.
HET HOFF gehoord de eed van de impt.... ord. ged. om
de impt. te betalen de somma van 40 c.gld 1 str. en een oortgen; onverkort partijen tegen elkander
het recht van gelijkinge gevallen, de een meer betaald mag hebben als de andere en cond. Sijoucke
en Jeldert Wijbes Jellema mede in de kosten van de proceduren tot s'hoffs taxatie en ten respecte
van Uulcke Wijbes Jellema compensende de kosten; onverkort gerrequireerden hun recht tegens
Jaeij Wijbe dr. hun zuster.
Wijbe Jetses applt. orig. gedaagde Contra
Ige Ebes voor hem als cur. over Sijdts Botte dr.
te Boornswaag, en Geert Ebbes en zij tesamen als conj. pers. occuperende onder verb. van
goederen voor Cleijs Ebes hun broeder. ..... niet bezwaard bij het vonnisse van de Nederrechter.....
225.
Abraham Jans zn. burger en breijder binnen Leeuwarden, voor 1/3 erfg. van Jantgen Har.... ? Zijn
bestemoeder en van Trijn Harmens zijn oldemoeij. Contra
Wijtske Bookes Abbega wed.
van Joost Jans. ged. ..... niet bezwaard tot zijn eis en conclusie tegens gedaagde... en
compenseert de kosten
Haeijtze Romckes wonende in den dorpe Dantumawolde, req,
Contra
Jan Jans
Wederspan, gereq. HET HOFF ord. partijen te compareren voor de Commissaris die hen zal
vereningen indien niet hem informeren op zekere POINCTEN: 1. Ofte partijen beide landen van
cloosteren zijn? Ofte nopens de wandeling van dijken in questie ook enig consent van de heren
Gedeputeerden te voren ware verzocht? 3. Ofte partijen de secr. van Dantumadeel hun contract
aangaande uiterdijken verhaald hebben dat geconditioneerd ware, dat de lasten van de dijken voorts
evenwel op de respectieve landen zouden blijven en daarvan de overtekeninge in het dijksregister
gedaan werd? 4. De minute van de bedoelde afgevinge te recouvreren; 5. Ofte in Dantumadeel een
zeker dijkregister wordt gehouden. 6. Indien ja dezelve te recouvreren. 7. Ofte daarvan wel over
re... mede gedaan worden op verzoek van meijer luiden, voor de tijd harer gebruik? 8. Uit wat
oorzaak of occasie percelen dijken in qualiteit bij de grietman en dijkgraaf te worden ..... ?

Aelt Coelwagen als erfg. van Rurik van Harderwijk, zijn overleden oom, en volmacht van Cornelia
van Loerik (?) zijn nagelaten weduwe; Andries Andries van Holland, Antheun de Mol, als last en
procuratie hebbende van Sijeurd Meijnerts van Duinen, en Maxmiliaan Langnier, van W(ijlen?)
Jacob Banders Balbian en Sara Luz in tijden e.l eigenaars van de tafel van leninge binnen
Leeeuwarden. Contra
Jan Jacques Garbin (Cerbijn) en Niclaes Roclaes, ged. en ecx.
HET HOFF rejecteert de exceptie bij de gedaagde en cond. hem te antwoorden op des impt. vragen,
en bij hen gebruikt mag worden; reserverende de kosten...
226.
Sije Haeijes als voogd van Doede Sijds zijn huisvrouw, en als cur. van Gercke Fookes en Tyaerdt
Syds zonen. Contra
Folkert Johannes als last hebbende van de andere erfg. van Metske
Minnes, gereassumeerd de proceduren bij de vs Metske.
In Factis, binnen 6 weken.
Lijsbeth Wijtse dr. wed. van wln. Evert Bartels binnen Harlingen, impt. Contra
Rienck
Piers in Warregae. HET HOFF verklaart de goederen van Doede Oenes en Sirckien Wessels in
tijden e.l .voor des impt. ten achter wezen gehypothekeerd; en cond. de ged. om onder wettelijke
inventaris met ede gesterkt haar impt. te verlaten en ontwijken, omme daaraan haar achterwezen
met de intresse te be...... ? En mede in de kosten.
Bijntse Janckes req. in conv. en greq. in reconventie. Contra
Rijeurd Sijbes en Hepck Arents
el. in conv. en rec. HET HOFF cond. de ged. om aan de req. uit de genoemde goederen bij hem
en Hepck zijn wln e.h.; gepossideerd en metterdood ontruimd, en nagelaten te laten volgen de
somma van 80 g.gld; met schade etc... mitsgaders de estimatie van twee koeijen. En wat belangt de
helft van de 43 g.gld die de drie stiefkinderen staande echte.... .... onduidelijk tussengeschreven....
niet leesbaar .......... en voorts te compareren voor de commissaris die hun zal verenigen indie niet
hem informeren op zekere POINCTEN van Offitie. 1. Oft de driemaal 40 g.gld die de drie
stiepkinderen van de requirant conventionis hijlckende ontvangen hebben, uit de gemene goederen
van de req. en zijn wln. huisvrouw Hepck Aarents dr. 2. Dan, oft de 120 g.gld als hun vaders goed
genoten ende ontvangen hebben? 3. Hoe groot de staat van goederen geweest is, van wln Rioerd
Sijbes, der req. reconventionis vader achter gelaten. 4. Ofte wln. Hepck Aernts dr. hijlckende aan
de req. conv. geen beschrievinge heeft laten doen? 5. Indien ja, de brieven en bescheiden daarvan te
recouvreren. 6. Voor wat somma penningen Beijntse Janckes en Hepck Aerns dr. de zate te Leckum
te samen gekocht hebben? En waarvan die gekomen zijn? 7. Ofte zij rechtelijken uit oorzaken van
koop geen schulden opgeleverd hebben, welke staande echt betaald zijn.
227.
Matheus Jans Onderwater, brouwer in “De Drie Sterren” te Delft. triumphant en req. Contra
Marten Hilles te Balck voor hem en als wettige voorstander van zijn kinderen bij Tyets Hanse dr.
ged. en opposant. HET HOFF liquiderende de posten in een aantal artikelen van zijn antwoord ter
somma van 210 c.glds; 4 str. 12 penningen, ord. dat de somma in de .... van den Hove van date 28
maart 1615 (tot) deductie zal strekken en ontzegt de req. zijn vordere verzoek en cond. hem in de
kosten. Reserverende de triumphant zijn recht neffens de achter geblevene en niet weder geleverde
tonnen en anderzins in fine van het antwoord geallegeerd, daar en zo hij vernemen zal. En de
gedoemde zijn defensien ter contrarie.
Fedde Renckes te Jelsum, Contra
Auck(.e...) Auckes geassisteerd met Decken Gosses
Harinxma haar man. Zo zij gecommuniceerd worden, gedaagden. HET HOFF cond. de ged. omme
de impt. te betalen de somma van 1120 g.gld in een partije en van 25 g.gld in een ander partije, in
een derde 5 rosenobels in een vierde de resterende derdepart van het geschenk onder de landsate
staande, bedragende 203 g.gld; alles met schaden etc..... met nog 3 derdeparten van 100 daelers, in
en zesde partie eveneens met schaden etc. sedert de litescontestatie. En om redenen compenseert de
kosten.
Epe Jouckes, appellant,
kinderen, van de vs. Jan.

Contra
Atke Tyaerts dr. wed. van Jan Pieters voor haar en haar
HET HOFF verklaart de appellant in cas van appel niet ontfangbaar. En

cond. hem in de kosten tot 's Hoffs taxatie.
228.
Albert Claes zn. appellant, Contra
Frans van Emingha en Jfr. Bauck van Emingha,
geappelleerden HET HOFF verklaart de applt. bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.
En cond. hem in de kosten tot 'sHoffs taxatie.
21 febr 1617.
Johannes Peters dienaar des Godd. Woords in Minnertsga en Hoeite Haitsma als last hebbende van
de gemeente.
Contra
Schelto van Aebingha te Hallum en Adam van Paffenrode te
Bilgaard, nom ux. als erfg. van wln Jfr. Anna van Lyaukema, hun huisvrouwen overledene zuster.
In Factis binnen een maand peremptoir.
Broer Claes te Sibrandahuis triumphant en req.
Contra
Heert Pieters en Agnieta Cornelis
dr. wed. van Freerck Sijpts gedoemde en gereq. HET HOFF ord. partijen wederomme voor de
commissaris te komen, en hen te verleijcken, indien niet hem te informeren op zekere POINCTEN.
1. Oft geen liquidatie die gemaakt is tussen Oene Wijtsma en Taed ? Eitses. Indien Ja, deze te
recouvreren. 2. Ofte Broer Claes niet ontvangen heeft enige penningen Taede Teitses
concernerende, die in mindering van deze schuld horen te komen. Indien niet, waarom? Indien ja
de quitantien te tonen ( recouvreren) 3. Alsoe bij Taetske Tietses betaald zijn de volgende de
optekening op drie koopbrieven tot 500 g.gld; ende dienvolgende nog zouden resteren gelijke 500
g.gld gemeld in de andere quitantien, meldende van de schuld van 660 g.gld
Claes Freerks c/ux Contra Georg Vrijheer toe Schwarzenbergh.
HET HOFF
releverende de req. tegens alle schadelijke akten onder. de gereq. te dienen van Libel, en paritjen
voorts de proceduren binnen een maand in state van wijzen te brengen.
En cond. niettemin de req. in de kosten.
229.
Pijer Annes zn. Reen te Harlingen, Contra
Adriaan Wijerds burger en lakenkoper aldaar, in
Factis binnen 6 weken.
Sieck (?) Bonnes applt
Contra
Jetske Bonnes ged. HET HOFF verklaart de appellant
bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.
Ulrich Douwes Balck drucker binnen Franeker, als voogd van Tietke Franse dr. zijn e.h.; en door
scheidinge het recht hebbende van Aelke Ruurds Bantert. Contra
Pieter Ruurdts Bantert, en
Hijlck Pieters Kingma e.l. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 51 g.gld met schaden
etc.... en mede in de kosten.
Pieter Jans te Hempens als vader van zijn knn. bij wln. Eets Pijerss req. Contra
Wijbe
Sippes als voogd van Aafke Douwes Mertstra (?) te Englum, Pier Douwes Mertsma ( ) in Warrega
voor hem en Rieurt Sijtses te Sneek vervangende de personen van susteren en broederen en erfg.
van Saep Pijers Metsma hun moeije. IN F actis.
230.
Pieter Jans wonende te Hempens als vader en voorstander van zijn kinderen bij Eets Piers, req.
Contra
Wijbe Sippes Hellinga als voogd van Aafke Douwes Metsma, Pier Douwes Metsma,
voor hem en Rieurd en Piers Sijtie zonen voor hun broeders en zusters. IN Factis.
Jan Jelmers Versteveren als voogd van Balling en Wijtsche Phaesma, als mede curator van Hed
Phaesma hun resp. vader en grootvader en Eeuwcke Phaesma.
Contra
Jacob Pieters Heer (?) als geauthoriseerde curator over de weesknn. van Matheus Pietres. In Factis.
De Heren Gedeputeerde Staten van Friesland,
factis binnen 6 weken .
Harmen Hendriks op het Heerenveen

Contra

Contra

Abbe Hiddes triumphant. In
De ingezetenen van Brongerga,

Hypolitus Roeloffs Crack, mede Gedeputeerde en Jan van Cuijck en Jan van Leeuwen.
HET HOFF, houdende de proceduren aan de zijde van de ged. voor geconcludeerd, condemneert de
ingezetenen van Brongerga de pacht titulen te voltrecken, in conformité van de artikelen en nader
mondeling bedingh, verklarende de impt. voorts niet ontvangbaar, en cond. de mede ged. om de
fullingen, zo veel de klijn daar reeds uit gegraven is, de impt. te ontwijken en laten volgen; met de
vruchten etc. sedert de verpachtinge en resp. vergravige gedaan; en voorts niet ontvangbaar.
Compenseert de kosten .
231.
Pijer Anes Rheen burger hopman te Harlingen, impt.
Contra
Adriaan Wierdts burger
en koopman aldaar, en occuperende voor Regnero Annio adv. v.d. Hove. IN Factis.
Jfr. Cornelia van Tiepma wed. van Wibrandus van Aylva in leven mede Raad Ordinaris als
geauthoriseerde tutrix van haar kinderen, en als erfg. van hun vader en man.
Contra
Pieter Teetlum als v.v. Jfr. Josina van Aysma (!), onder ben. v. inv. erfg. van dr. Bucho van Ayta, in
leven proost van Saint Bavon tot Gendt, haar wln. broeder, en Serapius Sminia domheer te Utrecht,
voor hem en als conj. pers. voor Barbara Rheen zijn zuster, bij sententie van den Hove erfg. van de
vs. Bucho van Aijta zijn oom gedaagden. In Factis.
Feijcke Simons te Hoorn als geauthoriseerd curator over Freerck Gerbrand Sijmons zone, impt.
Contra
Rennert Jans, tichelaar op het oost van Harlingen. ...... te namptificeren 648 g.gld....
233.
Douwe Everts (?) wonende te Aarum, voor hem en Dirk Dirks te Jelsum als universeel erfg. van D?
Pieters dr. zijn moeder, Heenricus Hero Joachims not. publ. en Dirck Alles leidekker binnen
Leeuwarden. triumphant en impt
Contra
dr. Dominicus Strigelius ende Antie Jan Block's
dr; gecondemneerden; Georgien Hendriks mede burgemeester, en Marten Jans Roskam beide
burgemeesters en kooplieden te Leeuwarden, dr. Albert Monnikhuis adv. v.d Hove Barber Gerrijts
dr. wed. van Wijbe (leeg) voor haar en haar kinderen en dr. Sixtus Donia eerste koper gedaagden
en opposanten. HET HOFF approberende de besognen van de deurwaarder.... ord. dat de koop
nog eenmal over de kerke en het gerecht zal worden geproclameerd, ...... op den 18e maart
eerstkomende. cond. de koper zijn handen te ijdelen van de kooppenningen indien hij aan de koop
geraakt te blijven en de gecondemneerde zulks te gehengen en te gedogen. En .... kosteloos en
schadeloos af te doen en mede in de kosten tot s'Hoffs taxatie.
Taco Hoeijtes te Arum impt
Contra
Sijeurd Taeckes als erfg. onder benefici van
inventaris van Antke Taecke dr. In Factis binnen 6 weken
234.
Heijltjen Douwe dr. wed. van dr. Lambert Adius universeel erfg. van Douwe Mathijs en Elisabeth
Godefridi haar ouders.
Contra
Aarent Frans zn. Wabbels intervenierende voor
Dubbrich Vincents dr. gereq. en opposante. In factis ad primam peremtoiris en voor alle dilay.
Matthijs van Voort als m.e.v. van Lijntgen Jarichs Knijff zijn e.h.; als erfg. van Catharina van
Lautenbach haar overleden moeder, mitsgaders Marijke Hendriks Velsius, nagelaten wed. van
Henric Lautenbach, voor haar en haar kinderen onder Ren. S.C. Vell. En c.d.r in die qual. req. en
opposant.
Contra
Elstke Lautenbach voor haar en haar kinderen bij wln. Willem Jans in
echte getogen. HET HOFF wijst partijen contrarie in faicten.
Georgien Duitsman te Utrecht als voogd van Trijn, Jan Auke dr. zijn e.h en als erfg. van Jan Aukes.
Contra
Aernt Pieters voor Hem en vanwege Hille Jans dr, als moeder van haar knn. bij dr.
Joannes Franckena, en c.d.r voor Martinus ten Hoore voor hem zelf en als last hebbende van Anna
Frankena en Wiltet, Anneke en Trijnke Frankena zonen en dochters van zijn broeders kinderen, en
zij tesamen erfg. van Able Frankena en intervenierende voor Eise Jans hun resp landzate. IN Factis.
235.
Jelle Buwes op het Nijland, geassisteerd met Pijer Lolles en Bauck Jelle dr; als originele debiteuren.
Contra
Jan Martens Gravius ontvanger van Wijmbritseradeel, als het recht verkregen

hebbende van Wijbe Claes zn. te Tijallehuizum, en deze het recht hebbende van wln. Wijtse
Wijbes. ... voor de advocaat v.d. Hove..... POINCTEN: 1. Of de geappelleerde de 900 g.gld van de
1200 bij Sijbe Rijcks vanwege de appellant Pier Lolles in zijn afwezen(dheit?) aan de geappelleerde
gesteld naderhands aan de vs Piers vader uitgeteld heeft? In wiens presentie zulks geschied zij? 2.
Indien niet, ofte de geappelleerde en de appellant, de 900 g.gld tesamen verrekend hebben tegen
andere penningen, dewelke hij Pier Lolles te voren verschoten hadde? 3. Dan, ofte de geappelleerde
ofte hij de 900 g.gld aan andere personen of crediteuren uitgekeerd heeft? 4. Daaraff rekeningen en
bescheiden te tonen. 5. Of de 179 g.gld 14 strs. als rest van de koopsom van de appellant, in stuk B
genoemd, ante interlocutoire ingeleit niet verrekend zijn tussen partijen. Ende in wat voegen? 6.
Ofte de geappelleerde de tweehonderd g.gld in de 15e en 16e post van de appellant aangewezen van
Anne Lolles niet ontvangen heeft? 7. Ofte de gemelte Anne Lolles ook in mora is de vs. 200 g.gld.
alsnog te betalen? 8. Te recouvreren de reversaal onder de appellanten beneffens van de koop van
de zate bij de geappelleerde?
Hessel Lieuwes te Pingjum, impt. contra
Heijn Reijners mede aldaar. In factis binnen 8
weken en voor alle dilaij.
236.
Cornelis Cornelis als cur. over C... trie (?) Sijmons, Freerk Sijmons voor hem zelven en Franciscus
Averkamp als man en voogd van Jancke Sijmons, als erfg. van Sijmon Freerks,in leven burger en
apotheker binnen Leeuwarden. Als door scheiding het recht hebbende van Sietske Joostes zijn
stiefmoeder.
Contra
Jan en Stephania van Voort e.l. te Surhuijzum ( Surhuisterveen?)
Bij provisie te namptificeren 200 c.gld en ten principalen in factis.
Dr. Eijszo van Lyklema gerechts scholtus des Friesschen regiments impt
Contra
Anthonis van Aijlva ritmeester ged. en excipient. HET HOF rejecteert de exceptie bij de ged.
geproponeerd, en cond. hem aan het einde van het dupliek ip des impt's eis te antwoorden.
Jfr. Maeijcke Gadesma wed. van Julius Beijma in leven Rd. Ord. gedoemde,
Contra
Jacob Beijma triumphant, en Aachien Sierks met assistentie van dezelve haar man, triumphant
HET HOFF rejecteert de exceptie cond. de ged. te antwoorden en contrarie conclusie te nemen
Reserveert de kosten tot uijtdragen der sake.
Jacob Jacobs Rq.
Contra
Douwe Abbema deurwaarder v.d. Hove; HET HOFF
releverende de req. tegens verloop van tijd, gunt hem alsnog 10 dagen om zijn productie te mogen
doen. cond. hem niettemin in de kosten., retadandi processus tot 's Hoffs taxatie.
237.
Jacob Jacobs binnen Leeuwarden impt.
Contra
Reijner Pieters en Lambert Jans,
wachtmeester der selven stede; ged. HET HOFF onder de cautie bij de advocaat Lens gepresteerd
rejecteert de exceptie en cond. de ged. op de impt's libel peremptoir te antwoorden reserverende de
kosten.
Athe Taickes te Britsum en Hebbe Taickes als cur. over Taike Taikes hun broeder en Tijed Taike
dr. hun zuster, en Hebbe mede voor hem zelven; Contra
Imcke Teijes als cur. over Hiltie
Aebe dr; als erfg. van Aebe Teijes, hun vader, beide te Wirdum, en (L?) Feycke Sijeurds te Teerns.
Ged. IN Factis binnen 6 weken peremptoir.
Juw Hinnes te Sneek, impt Contra
Cornelis Jans voor hem en als voorst van zijn kind bij
Hijlck Juws, te Bergum. ....bij provisie te namptificeren 400 c.gld.
Claes Heres wonend aan St Anna parochie als cessie en het recht hebbende van Jacob Aris en
Neeltie Dirks dr. e.l; Contra
Lieuwe Ruerdts te Berlicum ged. en gecontumaceerde. HET
HOFF verklaart de ged. contumacem en voor het profijt vandien verstekt hem van alle zijn
exceptien, ..... En ten pricipale bevind het Hoff de zaak niet in staat om eijntelijck te termineren.
238.

Albert Lamberts, burger binnen Leeuwarden, impt
Contra
Heijn Jans te Englum, ged.
HET HOFF verklaart de ged. contumax en houdende de obligatie van 30 mrt. 1613 voor bekend,
cond. hem aan de impt. te betalen 15 c.gld; met schaden en intressen vandien. En cond. hem mede
in de kosten.
Intze Jouckes als man en voogd van Merckien Haie dr. zijn e.h. contra
Heijn Heijns en
Aelcke Jacobs, in IJlst ged. en gec. HET HOFF verklaart de ged. contumax, en houdende de
obligatie van de 20 april 1615 voor bekend, cond. Heijn Heijns te betalen de somma van 153 c.gld
en Aelcke mede gedaagde de helft van de vs. somma; alles met schaden etc.... en mede in de kosten
tot s'hoffs taxatie, en in de boeten van de contumacie.
239.
Tijalling Lijkles te Terwispel als erfg. van Focke Lijckles zijn broeder, en voor zoveel nodig het
recht hebbende van Willem Radijs. Deurwaarder van den Hove; Contra
Ebe Willems te
Steenwijk. In factis binnen 2 maanden.
Geert Hendriks , boruwer voor hem en zijn huisvrouw, triumphant
Contra Jan Coenraats
c/ux HET HOFF cond. de gereq, op de overgelegde declaratie te diminueren en voorts taxatie te
gedogen en cond. hem in de kosten tot 'sHoffs taxatie.
Sijuck van Wnnie ( Wijngie) te Marrum
contra
Boco van Burmania Grtm. van
Hennaarderadeel; en Wibrand Johaens IN Factis binnen 6 weken.
Albert Jurriens triumphant;
contra
Schelte van Aebinga, ged. en ecx. HET
HOFF rejecteert de exceptie en cond. de excipient op de overlegde declaratie te diminueren. En
comp de kosten.
Freed (?) Hendriks dr. wed. van wln. Claes Reijnts en Cornelis Jelles, not. publ. te Leeuwarden als
cur. over Antie Claes. In Factis binnen 2 maanden.
240.
Dr. Albert Monnikhuis adv. voor den Hove, voor hem en als voogd van Geertie Gerrits dr. zijn e.h.;
impt. contra
Jan Pieters en Rixt Jacobs dr. e.l. binnen Leeuwarden. HET HOFF gezien
de citatien verstekt de ged. en houdende het overgelegde huurcerter voor bekend van 5 aug 1616 ,
cond. de ged. de impt te betalen 570 c.gld met schaden etc; des dat de executie tot de 1e mei
naastkomende wordt gesurcheert, en cond. de ged. in de kosten tot 'sHoffs taxatie,
Jacob van Loo
factis.

Contra

Danckert Dirks, te namptificeren 420 c.gld en ten principale in

Douwe Jorrits, req. Contra
Carst Wisses gerq. En exc. In Factis binnen drie maent.
Peremptoir en voor alle dilay.
241.
EERSTE RECHTDACH NAE VASTELAVONT gevallen den xi maart 1617.
12 mr t 1617.
Otto Cornelis te Beetsterzwaag, impt. en geexcipieerde. Contra
Joucke Claes en zijn
huisvrouw aldaar; HET HOFF rejecteert de exceptei bij de ged. gedaan en cond. hem op het
overgelegde libel te antwoorden. En om redenen compenseert de kosten.
Wilcke Tiesse zn. en Aeuckie Joris dr. e.l binnen Leeuwarden
contra
zn. op de RuigeWaard; het recht hebbende van wln. Douwe Hans. gereq.

Cornelis Dircks
In factis binnen 2 mnd.

Boudewijn Jan Willems als last en procuratie hebbende van Marijke Jans dr. wed. van Hans de
Blaeuwe, als eensdeels door het recht van scheidinge van de voorkinderen van de vs. De Blauwe.
Contra
Dirck Gerrijts, olde burgemeester der stede Harlingen. HET HOFF cond. de gereq.
om de req. te betalen de helft van 75 c.gld met schade en intressen etc, a tempore ( sedert) de

litescontestatie gehad. Etc. en daarenboven niet ontfangbaar. En om redenen compenseert de kosten.
De Heren Gedeputeerde Staten van Friesland impt. en ecx.
Cotra
Dirck Pieters te
Herbaium.
In Factis
242.
De Heren Ged. Staten
Contra
Doede Jans te Achlum voor hem en onder hypt. van
goederen voor zijn e.h.; In Factis.
Nogmaals de Gedeputeerden,
Contra
Oene Jonge(r)s als gesuccedeerd in de plaats
van Jonger Sibrandts, zijn vader te Midlum. In factis.
Tijerck Hessels te Oosterwierum als het recht hebbende door scheiding en deling van Hessel
Reurdts hun vader. Impt
Contra
Tyerck ven Heerma grtm. van Menaldumadeel; als
voogd van Jfr. Lutske van Waltha zijn e.h; en Pieter van Waltha, commissaris op de monsteringe
dezer landschappe als erfg. van wln Tijalling van Botnia hun wln. oom. HET HOFF cond. de ged.
de impt. te betalen 800 g.gld; met schaden etc en cond. hem mede in de kosten tot s'Hoffs taxatie.
Foeckels Dircks dr. wed. van Romcke Cornelis req.
Contra
Douwe van Hottinga
grtm. over Barradeel In Factis; binnen 6 weken peremptoir en voor alle dilay.
243.
Foeckel Dirks dr. als in vorige zaak Contra
Hessel Raes van Vervou, grietman van
Franekeradeel gereq. Binnen 6 weken peremptoir etc.
Pieter Jurriens wonende te Hallum als m.e.v van Tijedt Romcke dr. ; Claes Hendriks in
Leeuwarden, als m.e.v. van Trijn(?) Romcke dr. en Jan Pieters te Hallum als cur. over Jetske
Rommerts dr. en Geert en Romcke Feijcke zonen mediate erfg. van Jets lieuwe dr. hun moeder,
resp. bestemoeder. Contra
Wobbe en Baucke Seerps zonen als voorm. over Marten
Seerps hun broer zijn twee nagelaten kinderen bij Jets Lieuwe dr.
HET HOFF restitueert de impt. tegens verloop van tijd, of de 17 febr 1610, en alle vordere akten
daarop gevolgd, cond. de ged. om de helft van 357 g.gld van Jan Claes die onder de inschulden niet
aangegeven zijn, aan de impt. 5/7 part te restitueren, met schaden etc; sedert de dood van Jets
Lieuwe dr. gevallen, partien moeder en bestemoeder en de impt. verder niet ontvangbaar.
Eencke (u?) Teijes als cur. over de ontscheiding van Hijlck Aebe dr. goederen, aks erfg. van Jets ?
Geerts, haar moeder en Aebe Teijes haar vader. Contra Sijds Aate dr. wed. van Aebe Teijes. In
factis.
244.
Wiglius van Buijgers als m.e.v van Elisabeth van Ockingha,
Contra
Jan Sijmons te
Mantgum., ....rejekteert de exceptie en wijst partijen in factis.
Jan Jans, timmerman binnen Leeuwarden
Contra
Cleaske Douwe Nijenhuis wed.
van Eco Boner, in tijden burgemeester van Leeuwarden voor haar kinderen HET HOFF verwerpt
de exceptie en wijst partijen in faicten contrarie.
Aucke Tammes in Wolterswolde, als man een voogd van Elske Mients, zijn e.h; mede het recht
hebbende van Bauke Mients, Ulbe Sijmons voor hem zelve, Bauck Sijmons vanwege Bauck
Tiebbrich Sijmons dr. zijn e.h; te Bergum, en zij tesamen c.d.r voor de andere erfg. van Ulbe Ulbes
hun respctieve grootvaden impt.
Contra
Mr. Abelus Attama, secretaris van
Tietjerksteradeel ged. en exc. HET HOFF rejekteert de exceptie en en cond. hem op des impt's
libel peremptoir te antwoorden. Reserveert de kosten.
245.
Durck Doedes burger in Leeuwarden, als volm. van Cornelis van Tongerloo, koopman binnen
Amsterdam, en van Machteld Pieterds dr; en boedelhouder van wln ..Harmen Wijers en Aerent van
Eck mede wethouder en Mr. Arent van Buchell advocaat in den Hove van Utrecht en Hans Goverts

execteur van het testament, van de vs. Harmen Wijers.
Contra
Cornelis Jans en Grietgen
Pieters dr. e.l. te Hallum. Ged. HET HOFF
rejekteert de exceptie en cond. hem peremptoir
op des impt's libel te anrwoorden. Reserverende de kosten.
Julius van Eisinga c.s. Impt
Contra
Pieters te Goutum. In factis binnen een maand.

Frans van Emingha, Albert Claes en Dirck

Jan Jans Haiema c.s.
Contra
Jan Jans Bloemaert. gereq.
Het Hoff verklaart de gedaagde ongehouden om met de impt. wijder te procederen. En om redenen
compenseert de kosten.
246.
Haie Alles impt.
Contra
Doede Jans HET HOFF rejecteert de exceptie en cond. hem
op des impt. eis te antwoorden.
Adam Bottes te Ter Oele.
Contra
Jacob Jacobs te Welsrijp en Wijbe Jacobs burger
binnen Franeker. Ged.
.... te compareren voor de commissaris van den Hove, .....
POINCTEN: 1. Ofte het accoord van het rançon van Aucke Auckes persone en schip beide is
gemaakt geweest. 2. Ofte het rançon gemaakt zijnde geweest Aucke Altis en het schip vs. zijn vrij
en ontslagen geweest. 3. Ofte niet de aanneminge of betalinge van 230 c.gld voor rançon is
geschied op 29 juli 1589? 4. Van wie Ancke Attes daernae met zijn schip is gedwongen omme op
vrijbuit te varen. 5. Ende hoelang na de vs. 29 juli ende door wiens consent. 6. Ofte Gerbrand
Bernardus de vs. 230 c.gld van rançon heeft betaald? 7. Aan wie en op wat dag en daarvan de
quitantie te vorderen ende zoe geen quitantie is gepasseerd. Waeromme zulks niet is geschied. 8.
Ofte Gerbrand vs de betaling niet zelf heeft gedaan, nadat Ancke met zijn schip op vrijbuit te varen
was, gedwongen. Ofte oock alzo v..... al oversien en omgekomen was? 9. Ofte niet gebruikelijk is
geweest dat een gevangene vrij gevaert? Ende los gelaten zijnde een pas cedul van de generaal
ondertekend bekomt om met zijn bijhebbende schip en gued vrij en onverhinderd te mogen
verreijzen. 10. Ende oft Aucke Attis zoedane pasport al heeft gehad. 11. Zo niet, waarom niet?
Pietrick Pietricks dr. met cons. van haar man,
Contra
Fed Sibrands geass. met Jan
Hendriks haar teg. man te Sneek. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 50 c.gld en nog
eens 50 in een andere pertije. Met schaden etc. en om redenen compenseet de kosten.
Sijmon Sijmons c/ux
Contra
Reijnt Jans gecondemneerde HET HOFF rejekteert de
exceptie en cond. deselve om de declaratie te diminueren, binnen 8 dagen, bij gebreke van zulks
verstekt het Hoff de ged. daarvan en condemneert em in de kosten.
Aechtie Dirks geass met Jacob Beijma haar man c.s. declarante en geëxcipieerde.
Contra
Jfr. Maeijcke Gadema wed. van Julius van Beijma in leven Rd. Ord. gedeclareerde en exc.
HET HOFF rejekterende de exceptie en cond. haar taxatie op de overgelgde d..... onverkort haar
recht tegen de crediteuren van Jacob Beijma. En comp de kosten.
248.
De Heren Gedeputeerden van Friesland
Contra
Otto van Egmond en Jfr. Elisabeth van
Haarsolte om de stukken in het kwadrupliek genoemd binnen vier maanden te fourneren,
reserveert de kosten.
De erfgenamen van Sijds Popma, Aesge en Tiete Popma, triumphanten en opposanten Contra
Gerrelts Reynolds dr. wed. van Aene ( Aeme ?) Tyerks als voormomber over haar onjarige
kinderen.
..... de gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen......
Dr. Sixtus van Peijma vanwege Wijtse Martens c.s en en Jelle Pieters voor zijn interesse, req.
Contra
Jacob de Valck gereq. HET HOFF verklaart de gereq. ongehouden om met Wijtse
Martens en Ulbe Halbes ad litem te contesteren; onverkort Jelle Pieters als cessie hebbende van
dezelve zijn recht anderszins. En compenseert de kosten.

Bonne Beijma binnen Groningen als last en proc. hebbende van Geert Bijma zijn broer, req.
Contra
Dr. Johannes Hoptilla n/ux en uit naam van de andere erfg. van Teunis Pieters,
...... wederomme te compareren voor de commissaris....... POINCTEN... 1. Ofte Jfr. Jeltie Beijma
verstorven, de obligatiebrief van 150 g.gld heeft achtergelaten. En ofte zij geen andere en meer
goederen heeft achtergelaten. 2. Ofte geen scheiding van haar nagelaten goederen is gemaakt. 3.
Waarom de brief van 1500 gld. meer zijn geweest bij Ennius (??) Peijma dan bij partijen in hun
qualiteit. Zo ja deze te recouvreren. 4. Ofte deselve brief niet met wille en consent van Geert en
Bonne aan wln. Matheus Pieters in zijn leven zijn behandigd geweest tot verzekeringe van zijn
verschotene penningen? 5. Zo niet, waarom Bonne Beijma met zijn eigen hand heeft ondergetekend
de obligatie van 8 juli 1612, bij Ennio (!) Bijma aan Sijurd Ulbes Sprong, daarinne hij spreekt deze
xvi g.gld ofte andersins alzulke gerechtigheid en aanpart als hij Ennius op Phaesma landen
competeert. 6. Ede waaromme Bonne Bijma Matheus Pieters heeft laten betalen en inlossen de
brieven van obligatie die hij Bonne had gepacht aan Aelke Reijns en aan Pieter Henricks Hesop. 7.
Ende waarom hij dan en Geert Beijma,de vs. Matheus Pieters hebben doen of laten betalen de
obligatiën gepasseerd bij Jfr. Jeltie van Beijma daartoe haar erfgenamen gelijke(elijk) waren
geholden. 8. Wat goederen Ennius Beijma heeft nagelaten gehad, die wln. de moeder ofte
gebroeders van wln. Ennius bij boelgoed hebben laten verkopen volgens de notificatie van de
redger Albert Coenders van 10 juni 1614. Wie de kooppenningen heeft ontvangen? 9 .Ofte Ennius
geen kleinodien en boeken heeft nagelaten. En wie die heeft ontvangen? 10. Ofte de moeder van
Ennius Beijma haar geen erfgename heeft gedragen van dezelve Ennius en zo niet of niet Geert en
Bonne Bijma of een van hun beiden zich arfnamen heeft gedragen van Ennius vs.
250
De wed. en erfg. van Tiete Baard in leven secr. van Menaldumadeel impt.
Contra
Lieuwe Ruurdts te Berlicum. .... bij provisie te namptificeren de somma van 370 c.gld.......
Fedde Douwes op Dronrijp, als voorstander van Trijnke ( haar moeder????)
Doede Atses voor hem en als voogd van Fock Douwe dr. IN Factis.

Contra

Edsart van Grevinga monstercommissaris vanwege Groningen, en de Omlanden, onder het regiment
van Willem Ludewic Grave van Nassau impt. in conv en reconventie. Contra
Mr. Regnerus Bras adv. vd. Hove en Rompt Jacobs burger binnen Leeuwarden, voor hem en de
andere erfg. van Cornelis Jacobs van Aengium hun wln. vader, en c.d.r onder verband van
goederen. ged. en impt. in reconventie en in conv. ged. HET HOFF cond. de ged. conventionis het
gedane arrest kosteloos en schadeloos af te doen, en mede in de kosten; en in reconventie bevindt de
zaak niet in staat eintelijk te termineren, daar in feiten contrarie, en ord. hen de eed van calumniae
te doen en elk elkaars artikelen te beantwoorden. Admitterende partijen hun vermeten te verifieren
binnen twee manden peremptoir en voor alle dilay en te procedern na de stijl van den Hove.
251.
Georg van Schwarzenbergh voor zijn zonen Wilhelm en Friderich zijn zonen en Julius van
Meckmans voor hem en zij tesamen voor de kinderen van Philips van Meckmans, als erfg. van
Susanna van Meckmans, Heer Aede van Eijsinge, Julius van Eijsinga, Lt. v.e. regiment, als erfg.
van Frans van Eijssinga, resp. hun vader en oom, en Pieter van Eisinga, grtm v. Rauwerderhem; als
erfg. van Focco van Eijssinga, Tijalling van Eissinga in leven Rd Ord. en allen caverende voor Jfr.
Lucia van Meckmans huisvrouw van Douwe van Aylva mede erfg. van Scipio van Meckemans.
Contra
Tijalling Wijtzes in de Veenwouden en Hendrik Alberts te Oostermeer, HET HOFF
cond. de gedaagden om de vordere venen niet meer te vergraven, onverkort partijen tegenst
malkanderen en anderszins hun recht zo zij bevinden zullen en cond. hen mede in de kosten.
25 mrt 1617
Hessel Lijkles te Tjummarum voor hem en als het recht hebbende van zijn vaders sterfhuis. Impt
contra
Cleas Hoeijtes te Blessum. .... te namptificeren 50 g.gld en in factis. .......
Johan van Aysma impetrant, contra
Willem Eeckes ..... bij provisie te namptificeren 210
c.gld in en en 400 lb in een andere partije. En voorts in factis.

252.
Heer Oirck van Doijem Rd Ord. als voorm over Jfr. Atke van Doijem en Seino Lewen op Dronrijp
alls voormomber over Grietke en Aucke Ens, resp. kinderen van Jfr. Joanna van Vervou bij wln.
Orck van Doijem en Lieuwe Ens haar resp. mannen.
Contra
Lieuwe Sipkes en Joanna
Adama drs. e.l op Dronrijp. HET HOFF verklaart de impt. niet ontfangbaar en compenseert de
kosten.
Uulcke Piers, burger en lakenkoper in Leeuwarden contra
Mr .Gabbe Meinsma voor hem en
Jan Jans te Blessum. Ged. HET HOFF cond. de ged. elk apart te betalen aan de impt. ter zake van
injurien de somma van 60 g.gld; en daarenboven de impt. niet ontfangbaar. En cond. de gedaagden
niettemin in de kosten.
Hijlck Oene dr. wed. Sibe Pieters, en Oene Gerrijts als oom en conj pers, van zijn broeders kind,
req. Contra
Rienck Folperts voor em en vanwege zijn huisvrouw gedoemde en opposant.
HET HOFF code de opposant te gehengen en te gedogen dat de executie zijn voortgang zal hebben,
en de gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.
253.
Tijalling Teades als m.e.v van Fetke Agge dr. zijn e.h en caverende mede voor Eets en Habel Agge
dr. zijn huisvrouwen zusters, als erfg. van Agge Johannnes en Jelcke zijn e.h.; hun ouders, triumph.
Contra
Hidde Elckes op het nijland HET HOFF cond. de ged. om te laten weten of hij de
huizen cum accessen wil restitueren of geen pretentien vandien te suplieren. En in de kosten
Jan Jan Lieuwes zn. Pijbema dorprechter te Pingjum Req. Contra
ontvanger der kloosteropkomsten gereq. In Factis voor Hillema.
Tyaerdt Bouwe zn. applt.

contra

Johannes Hnrici Rhala

Robijn Fopckes te Pingjum. In Factis.

Dr. Albertus Monnikhuis volm voor Jennechie Jacobs wed. van Barthout Claes voor haar kinderen
bij de vs. Barthout. Contra
Claes en Olffert Heere zonen onder verband van goederen voor
de kinderen van Waling Heeres hun broeder. ged. ............ niet ontfangbaar.... en compenseert de
kosten .......
254.
Tijerck Steffens gedaagde Contra
Ede Claes zn. impt. HET HOFF gunt de req. nog 3
weken om zijn productie te mogen doen en cond. hem in de kosten, bij het eidnde van het proces.
Ritske Freerks burger binnen Harlingen impt
Contra
Jfr. Sijdstke van Donia wed.
Hendrikus Hinckema in leven predikant in Britsum, voor haar en haar kinderen. HET HOFF
verklaart de impt. tegen Juffr. Sijdtske van Donia in haar eigen naam niet ontvangbaar, cond.
niettemin deselve als moeder en legitime tutrix de impt. onder de presentatie in het vijfde artikel
van zijn repliek gedaan te betalen 343 c.gld en 15 strs; met schaden etc; ende voorts het smalschip
ten libelle geroerd met alle gedane arresten, kost en schadeloos af te doen, mits dat de impt. afstand
zal doen van zijn recht tegen de debiteur ter zake van haar reste. En om redenen compenseert de
kosten.
Andries en Reinck van Sijtsma voor zich en Jfr. Syouck van Sijtsma geassisteerd met Jochim van
Wickel (Winckel?) haar man als mede erfg. van Douwe van Sijtsma, approberende hetgeen bij haar
moeder is gedaan. gereq. en reducente.
Contra
Ida Baerdt geassisteerd met Douwe
Hommes haar man. gereq. in conv en req. in convenventie. HET HOFF ord. partijen wederomme
(PAG 255) te compareren voor de commissaris van den Hove die hen zal verstaan en vereningen
indien niet hem informeren op de faicten.
Watthie Harckema req.
Contra
Feycke van Herbranda mede raad van de Admiraliteit
van Dokkum en grtm. van Achtkarspelen, als mede kerkvoogd voor hem en voor Focke Hepckes
zijn adjunct in dier voege intervenierende voor Heere Jacobs hun meijer. HET HOFF cond. de

interventeur om aan de req. te relaxeren en te laten volgen de possessie van de verspierde landen
volgens de acte van protestatie bij de verkopinge gevallen, met schaden etc; onverkort de
interventeur zijn recht in petitorie en nieuwe instantie zo hij bevinden zal, en om redenen
compenseet de kosten van de proceduren.
Binnert Sappema nom filii.
Contra
Catharina Stoltenburg nagelaten wed. van Taco
van Hettinga nu e.h. van Sijttie Tiepckes bij consent van deselven, en Aerent van Loon not. publ. en
postulant binnen Leeuwarden, als curator over Auckien van Hettinga, als deur testamente mede
erfgenaam van haar vader tot de ontscheiding van de erfenis van de vs. Auckien, HET HOFF
cond. Jfr. Catharina v. Stoltenburg de om de goederen van Sibrant en Hid Hettinga onder haar
staande, volgens het inventaris onder Hillema, Rd. Ord. te brengen en en in sequestratie werde
genomen, voorts te de mede ged. Aernt van Loon zijn oppositie daartegen gedaan, af te doen.
Onverkort niettenim de gedaagde hun recht volgende Jfr. Auck Roorda en Taco Hettinga testament,
en de impt. zijn defensien ter contrarie. En compenseert de kosten.
256.
Mr .Wolter van Burum te Harlingen impt Contra
Ibe Pieters voor hem en als v.v. Bauck
Renger dr. zijn e.h; en als last hebbende van Bauck Nane dr; HET HOFF cond. de ged. de impt. te
betalen ¾ van 600 g.gld met schaden etc..... En verklarende de impt. tot het vordere vierdepart
jegens dezelfde ged. niet ontfangbaar; salff hetgeen tegens de erfg. van Popcke Rengers en
compenseert de kosten.
Juffr. Sijtsche van Herema binnen Leeuwarden,
Contra
Lolcke Pieters te Marsssum, ged.
in conv. en eiser in reconventie. HET HOFF recht doende in conventie cond. de ged. conventionis
de somma van 150 g.gld met schaden en intressen etc. en in reconventie recht doende, .. cond de
ged. reconventonis de imp. te betalen 11 g.gld 17 strs, in een partije en nog 17 c.gld in een ander
partije, en daar te boven niet ontvangbaar.
31 mrt 1617.
Pieter Pieters, burger en koopman in Leeuwarden; als vader en voorst. Van zijn drie kinderen bij
Jancke Jelles. Impt.
Contra
Trijncke Jepma wed. van Johannes Nicolay in leven
dienaar des Godd Woords binnen Dokkum ex testamente erfg. van deselve. In Factis binnen twee
maanden.
257
Jfr. Maria van Heffels, wed. van Jonker Joost de Beer (?) heer van Liendeloo, en Jr. Folkert van
Heffels ( Hessels?) tesamen mede erfg. van Jfr. Tijed van Hoeijtema, Impt.
Contra
Jan Jans voor hem en voor zijn huisvrouwe. In Factis binnen 6 weken.
Jelle Buwes te Nijland ( op't Nijland) geass. met Pijbe Lolles en Bauck Jelle dr; aldaar, originele
debiteuren. apllt.
Contra
Jan Martens Gravius ontvanger van Wijmbritseradeel, als het
recht verkregen hebbende van Wijbe Clasis, te Tyallehuizum, en hij mede het recht hebbende van
de andere erfg. van Wijtse Wijbes geappelleerde. HET HOFF verklaart de impt. tot zijn eis en
conclusie niet ontvangbaar. Onverkort zijn actie bij nieuwe instantie, neffens alzulke verschotten en
verwerkte penningen tegen Pier Lolles ten processe gepretendeerd, en aangaande de 400 g.gld. in de
gecedeerde 600 g.gld; op Lolle Piers en zijn huisvrouw geen schuld, of niet richtig mochte worden
bevonden. Behoudt van gelijken bij nieuwe instantie, de vs. Pier en zijn huisvrouw, hun recht
aangaande haar pretentien bij compensatie voor de Nederrechter en bij eis voor dezen Hove
getransporteerd, en om redenen comp de kosten.
Gerloff Rienks te Cambuur, als voorts over Jelle Aeles zijn huisvrouwen broeder, simpel, innocent
of van zijn zinnen beroofd zijnde Rienck Alle dr. e.h van Gerloff Riencks, voornoemd en met hem
geassisteerd, Sijeurd Alles te Hallum, Auck Alle dr. e.h van Jochum .. ( leeg) wonende te Sneek bij
consent van deselve Jelle Jans lijdraaier te te Makkum, impt.
Contra
Pieter Benedx, als vader en wett. voorst. van zijn [PAG 258] kinderen bij Doitske Heere Adama dr;
HET HOFF verklaart de impt. niet ontvangbaar en cond. de kosten.

Doed Hoijteme voor haar zelven en c.d.r voor haar kinderen
Contra
Hijlcke Douwes te
Warns, als mediate erfg. van Gerrit Wijbckes, gereq. in conventie en req. in reconventie.
HET HOFF in conventie cond. de gereq. om aan de req. te betalen de somma van 190 g.gld; met
schaden etc.... ; en daar te boven voor de geëiste concl.... dens en leedts? losten niet ontfangbaar en
belangende vordere pioncten te compareren voor Suffridus Hania Rd Ord. ... en in reconventie
dient de rec. conventionis te restitueren en te laten volgen, een obligatie, van 300 car. gld; houdende
op de grietman Douwe van Epema, twee zilveren kroezen, drie wambaisen, met drie broeken, goed
en kwaad en een old bed, met 2 oude dekens, zes hemden, verklarende de req. daarenboven niet
ontvangbaar. POINCTEN: 1. Ofte de 8 gulden als reste van het legaat van Doed Hoeijtema, bij
wln. Jfr. Insck Popma gelegateerd, ontvangen zijn. 2. Ofte de penningen in de transactie van 2 mei
1598 ... bij Gerrijt Wijbes ontvangen zijn. 3. Ofte de 27 c.gld ook niet bij hem ontvangen zijn? 4.
Ofte de 300 g.gld gekomen van zekere 500 g.gld volgens het huurcerter en daarop volgende
reversaal gequoteerd met qui primus in Gerrijts handen zijn gekomen? 5. Of de 122 g.gld uit de
scheidinge met Homme Hoeijtema gemaakt door Gerrijt Wijbkes zijn ontvangen. Te recouvreren de
quitantien. 6. Hoe menig jaar Gerrit (?) Wijbkes en Doed Hoeijtema in Oldegae op Homme
Hoeijtema (s) land hebben gewoond?
Trijn Roeloffs te Boijl, geass. met Sijeurd Sines haar teg. man, en c.d.r voor Haie Aarnts en haar
tegenwoordige meijer,
Contra
Sijds Jans te Oosterwolde, mede occuperende voor de
erfg. van wln. Heijne Eijdses zijn oom applt. HET HOFF verklaart de appellante niet bezwaard bij
het vonnisse van de Nederrechter.
259.
Douwe Abbema , deurwaarder van den Hove,
Contra
Dirck Jacobs en Jacob Jacobs
gerequireerden;
HET HOFF cond. Dirck Jacobs de vrije leverantie te dien van percelen land,
ten processe geëxhibreerd; met naleveringen de interessen vandien gehad en geleden; en in de
kosten van de proceduren; en tegen Jacob Jans betreffende vs. landen vooralsnog niet ontvangbaar;
en om redenen compenseert de kosten, en wederom voor Jongema te compareren.... POINCTEN
1. Uit wat oorzaken Jacob Jacobs aan Claes Jacobs de 50 c.gld betaald heeft en wie deselve te laste
kwamen. 2. Warom dr. Strigelius een lopen weit en dr. Stephanus Abbema 24 c.gld ontvangen
hebben? 3. Ofte bij het accoord bedongen is dat het salaris en vacatien van hen baarsluiden resp.
alsmede de helft van de verteringe over het accoord zoude betalen? 4. Hoe groot het bedrag van de
verteringe ten huize van Saeck, Tael Bastiaans wed. geweest is? 5. Waarom de 25 c.gld aan Dirck
Jacobs betaald zijn. En of die de req. ten laste kwamen. 6. Ofte het schrijffloon van H. Regneri niet
half en half zou gaan, en of het lopen weit en de zes c.gld aan Regneri geleverd en betaald zijn aan
de req. alleen ten laste zijn?
Johannes Henrici Rhala ontv. gen. van de kloostergoederen.
Contra
Dr. Regnerus
Adius adv. v.d. Hove ged. in conv en impt. in reconventie. HET HOFF cond. de ged. in conv. ter
zake van injuririen ten libelle grroerd aan de impt. in conv te betalen 32 g.gld; en de vordere
injurien compenserende verklaart partijen in conv. en in reconventie tegen elkander niet
ontvangbaar. Cond. niettemin de ged. conventionis in de kosten in conventie gevallen tot s'Hoffs
taxatie en in reconventie compenserende de kosten om redenen de Hove movernde.
260.
Willem Thijs en Aeffke Michiels e.l te Leeuwarden, Req. Contra
Pier Wijthies burger en
brouwer in Leeuwarden; als m.e.v van zijn huisvrouw. ..... niet ontfangbaar........
De erfgenamen van Tiebbe Scholtus (?) req.
Contra
Sijts Rincke dr. en Aij Algers dr;
Fredrick van Inthiema voor hem en zich mede sterkmakende voor mr .Feijcke Inthiema zij
overleden vader, gedoemde en gerequireerde. HET HOFF oordeelt dat de gereq. met de
overgelegde rekening mag volstaan, en cond. haar de ontvang te vergroten met de opkomst van drie
huizen, en steden, alsmede van vier hoofden, en vier hooffden miedlands, ten processe geroerd,
mitsgaders de penningen bij wln. Fonger Rinnerts Inthiema van Wijbe Poppes en Doeijtske Jacobs ,
alles met schaden en intressen.... Onverkort partijen wederzijd haar recht. En cond. de gereq. in de
halve kosten de andere helfte compenserende.

Hendrick Jans en Gerbrich Vincents dr. e.l impt. Contra
Dr. Sibrandus Siccma gedaagde.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen het intrest ten gevolge van defecte registratie, ten
processe geroerd heeft gehad en voorts niet ontfangbaar.
261.
DOORGEHAALD: Rixt Abbe dr. e.h van Jorrijt Tijerks Contra Sicke Breutsma.
Pieter Ulbes lakenkoper binnen Leeuwarden, als cessie hebbende van Jacob Pieters, mede burger
alhier (DOORGEHAALD c.d.r. voor Janthien Pieters zijn e.h)
Contra
Boudewijn van
Loo, mede burger aldaar. HET HOFF cond. de ged. in de helft van 58 c.gld 17 strs; met schaden
etc.... en de impt. verder niet ontvankelijk. En mede in de kosten tot 's Hoffs taxatie.
Fedde Pijbes triumphant
Contra
Rienck Dirks tot Minnertsgae, HET HOFF taxeert de
kosten ten bedrage van 76 c.gld. 11 strs.
262
Rinnert Oedzes houtkoper te Harlingen
contra
Cornelis Allerts, intervenierende voor
Isbrandt Pieters, burger en houtkoper aldaar; HET HOFF ord. partijen wederomme te compareren
voor de commissaris..... POINCTEN 1. Wat partijen scher.... zijn overeengekomen tussen de
geappelleerde en Gerben Tiepkes. 2. Wanneer de vs. partije bij Gerben is gekocht? 3. Oft het part
van Tiebbe Heijnes eerst bij de vs. Gerben ende daarna van Augustinus Jans erfg. gekocht is en op
wat tijden. 4. Ofte in de handelinge te Franeker op het Vliet van enig andere partijen materie is
gemaakt als Robijn Wijbes schip? 5. De schedulle, zo gezegd wordt daar af gemaakt te recouvreren;
6. Van wat part (der) koop de afleveringe is gemaakt tussen Gerben en de geappelleerde en in wiens
presentie? 7 Ofte Rein Wijbes geen van zijn reders (was?) 8. Indien ja, waarom de applts. naam
daarop niet werd gesteld. 9. Ofte onder de koopluiden en schippers geuseerd wordt dat de possessie
van gekochte partijen scheeps, met aandelen ofte bekendmaken van zulks aan de schipper ende niet
aldaar ofte ook anders (???)
Anne Sipckes tot Nijkerk
Contra
Jan Teyes tot Adorp in Groningen, als man en voogd
van Griet Gercx dr. als erfg. van Anne Gerckes haar broeder, en c.d.r onder hypt. van goederen.
HET HOFF wijst partijen in faicten binnen 2 maanden peremptoir.
Jenck Bonne dr. te Sondel voor haar en als moeder en wett. voorst. van haar knn. bij Bonte Bontes
in echte getogen en het recht hebbende van Sikke Bonnes en Marten alles impt Contra
Douwe Joucke zn. en Hauck Doeije dr. e.l te Tjerkgaast. Bij provisie te namptificeren 100 g.gld
263.
Petrus Tyara binnnen Leeuwarden voor hem en vanwege de naaste bloedverwanten van wln. heer
Douwe Seurdts, als hebbende de administratie van de penningen bij de vs. Heer Douwe tot profijt
van zijn arme noodruftige vrunden besproken en in die qual impt. HET HOFF houdende de
originele debiteur genoegzaam betaald verklaart de huizen ten libelle genoemd, voor de impt's ten
achterwezen, gehypothekeerd te zijn en cond. de imt dezelve te relaxeren, met schaden etc, om zijn
ten achter wezen ter somma van 200 c.gld te betalen.
Worp Tyessens en Feye van Heemstra de jonge
Contra
Dr. Heere Schingen adv. Van den
Hove, geoccupeerd hebbende voor Trijncke, Hendrik Sonnius wed. ged. HET HOFF verklaart de
impt. niet ontvangbaar, onverkort hun recht tegen de crediteurs, en anderen die penningen hebben
ontvangen, en om redenen compenseert de kosten.
264.
Sirck Claes en Andele Alles onder de klokslag van Workum, voor hen en de andere gebruikers van
landen.
Contra
De Heren Gedeputeerden en de wethouderen van de stad Workum.
HET HOFF cond. de wethouderen om de eisers te betalen de schade die zij wegens het vergraven
van hun landen hebben gehad, voor zoveel daarvan en buiten de dijksvoet aan de dijken te hunnen
laste zijn gekomen, en tegen de Heren Gedeputeerden in hun vordere eis niet ontfangbaar; en cond.
de wethouders mede in de helft van de kosten, en tegens de Gedeputeerden; compenseert de kosten.

Sibolt en Jfr. Gerlant van Aylva en Hoeijte Hoeijtema als leg. adm .van zijn knn. bij Bauck Ailva
appellanten. Contra
Olphert Dirks geappelleerde. ..... niet bezwaard bij het vonnis van de
Nederrechter.
Dr. Regnerus Annius adv. v.d. hove als cur. ad actum over Bauck Sircx Rommertha, cum ....? Impt.
Contra
Sijeurd Rienks te Aarum, voor hem en zijn twee zusters en c.d.r voor hen.
HET HOFF viderende het incident cond. de ged. bij provisie te antwoorden na de ordonnantie. Ord.
niettemin de impt. te dienen van Libel ten principale, reserverende de kosten ad finem lites.
265.
Epe Algara. Contra
Jets Bauckes te Schraard ged. In Factis binnen een maand.
Beijts Cornelis dr. wed. van Aesge van Albada, in leven mede rechter van Wijmbritseradeel, en
Sicke Albada, universeel erfg. van deselve, reassumerende de proceduren bij zijn vader, applt.
Contra
Sibren Saeckles te Itens. HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter, en verklaart de
geappelleerde originaal impetrant niet ontvangbaar, en om redenen compenseert de kosten.
Sibrand Jans zn. Longerhou, voor hem en als voogd van Aelcke zijn huisvrouw,
Contra
Andries en Claes Epes, als erfg. van Epe Andries, de gemene erfg. van Tied Unia ged. HET HOFF
cond. de ged. aan de impt. te betalen 162 c.gld; met schaden en intressen etc.... en in de kosten.
266.
Dr. Gerrit van Loo en Jan Jacobs zoon req. in conventie en gereq. in conventie. Contra
Douwe Abbema deurwaarder van den Hove in reconventie en gereq in conventie. HET HOFF cond
de gereq. aan de req. te betalen 138 c.gld; met schaden en intressen.... en nopens de vorderen eis....
voor de Commisaris die hen zal interrogeren op zekere POINCTEN van offitie. 1. Te recouvreren
de re.... fund waar bij de rekeninge en ontvang in kwestie is overgehouden. 2. Oft Claes Heeres niet
van boelgoederen schuldig is geweest en in betaling van dien nooit geld met ..... heeft aan de
deurwaarder. 3. Of de twee instrumenten toen van 1200 c.gld; en het ander van 100 keizers gulden,
in betaling van de requirants schuld zijn aangenomen. 4. Indien ja ? 5. Of de schuld in de vs.
instrumenten is niet oprecht.
Hypolitus Roeloffs Crack grietman over Aengwirden,
HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek.

Contra

Harmen Hendriks gereq.

Antke Martens geass met Griet Sietse dr. haar moeije, req. Contra
Fedde Sijtses gereq.
HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. hen op des impt. eis te anwoorden. Reserverende de
kosten.
George Hendriks burger in Leeuwarden; en Sara Jans dr. e.l;
contra
Nanna Jacobs
intervenierende voor Inte Sibolts ged. HET HOFF verklaart partijen geholden te wezen om de
interventie van Nanne Jacobs te admitteren en cond. IJnthe Sijbolts orig ged. op de eis te
antwoorden. En cond. de vs. Nanne in de kosten tot 's Hoffs taxatie.
267.
Dirck van der Dussen schout en brouwer te Delft, Contra
Douwe Pijbes te Bolsward.
Bij provisie te namptificern 950 c.gld
Rixt Abbe dr. e.h van Jorrijt Tyerks binnen Leeuwarden, Contra
Sicke Breutsma te
Bolsward, HET HOFF tauxerende de schaden en intressen ter somma van 222g.gld en cond. dat de
executie van de 13e februari 1615 haar voortgang zal hebben. Verklarende de triumphant en req.
daarenboven niet ontfangbaar.
Pieter Abbes, burger binnen Franeker en Claes Claes te Berlicum, als volm. van Claes Aebeles hun
vader en schoonmoeder (?). Resp. Contra
Dominicus Hendriks voor hem en als conj.

pers. c.d.r. voor zijn broeders kinderen. Alsmede triumphant.
......... wederomme te
compareren voor de commissaris ...., POINCTEN: 1. In wat jaar Hillebrand Hendriks bij zijn
moeije metterwoon is gekomen. 2. Ende wanneer wederomme van haar is gescheijden.
268.
3 april 1617.
Wilcke Tiesses burger der stede Leeuwarden. Applt.
Contra
Pieter Auckes
burger aldaar. .... niet bezwaard bij het vonnisse van de Nederrechter.
De kerkvoogden en administrateurs der armen te Ferwerd Contra
Jfr. Aldegonda van Achelen ged. In Factis.

Carel van Unia vanwege

Kempe en Benno van Tadema te Kollum voor hen en als erfg. van Jfr. Frouck van Tadema hun
zuster.
Contra
Wijger Buwes te Oldwolde. In Factis.
Serapius Sminia domheer te Utrecht dr. Cornelis Otterspeer advocaat aldaar, als volmacht van
deselve sampt Jan Cornelis gewezene meijer
Contra
Jeronimus Abbema voor hem en
zijn kind bij Auck Roersma ged. HET HOFF ord. partijen om wederom te compareren voor de
commissaria..... POINCTEN: 1. Ofte van de zate van wegen Serapius Sminia op de 2e jan 1600
verkocht te Ti bma buren in EE, afgetrokken zijn geweest de drie pondematen gelegen bij de [269]
hornlegers weg? 2. Ende door wie en hoeveel daar in de florenen op ligt en tot wiens landen profijt.
3.Wie de 7e oktober 1604 de vs. drie pondematen heeft bezeten? 5. En aan wie ze nu toe behoren. 6.
Of de drie stukken land zijn genoemd de ossekamp, en gebruikt de laatste augustus 1605 door
Hieronimus Abbema en Auck Roersma bij de hornlegers weg daarvan hij Abbema aanmeldinge in
zijn beantwoordinge op de tweede (?) positie. Zo ja , wie de 3 pm bij scheidinge zijn toegevallen.
Rudolfus Arkoperius dienaar des Godd. Woords binnen Franeker,
Contra
Jan Jans
snijder en Id Tyaerts dr. e.l.; Dirck Obbes en Griet Jans dr. e.l.; Lieuwe Lieuwes en Frans Gijsberts
allen te Franeker HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. hem peremptoir op het libel te
antwoorden. Onverkort zijn recht ten principalen.
De 3e april 1617.
Claes Freerks te Bozum,
Contra
Claes Jans te Oostereind, als cur. over Marij Jans,
weeskind van Jan Freerks, hun vader, en universeel erfg. van hem, en mediate erfg. van Freerck
Heertses en Nijes Claese dr, e.l. vs. en Marij's bestemoeder in leven gewoond hebbende te Bozum
en nu te Steens. In Factis.
270.
Sijbe Rijcx te Minnertsga, als cur. over Anna Rintse dr. e.h. van Isbrand Rijcx, req.
Contra
Epe Sickes, burger en koopman te Franeker; In Factis, de 1e rechtdag peremptoir.
Mr. Wouter van Burum in qlt.
Contra
Capiteyn Jan Spencer. Te consigneren bij
provisie 474 c.gld; om na gedane uitspraken volgens ordre te distribueren en ten principale om de
zaak niet eintelijk te termineren, daar partijen in faicten in contrarie zijn.
Maritien Here dr. wed. Boele Jans, en Thierne Heeres, als man en voogd van Eets Boele dr; Baucke
Folckerts , Here Boeles, Fedde Pieters, Syttie Boele dr, Marij Boelis en Thonis Boelis allen te
Oudemirdum, als erfg. van Boele Jans hun vader, resp schoonvader, Jacob Heerckes Mirck
Martens, Anne Jarichs, en Sijmen Alberts tot Haarlem (?) triumphant.
Contra
Minne Claes, veerschipper te Harlingen, gedoemden en gereq. HET HOFF houdende de
proceduren an gedoemdes zijden voor geconcludeerd, wijst partijen in faicten.
271.
Louw Ruirdts en Tietske Cornelis dr. burgers binnen Leeuwarden contra Cornelis Jans te Bergum,
gereq.
..... te betalen de somma van 230 c.gld, 16 str 12 penn. met schaden etc............
Louw Rieurdts en Tietske Cornelis dr. als vorige zaak,
contra
Cornelis Jans te Bergum
als voorst van zijn kind bij Hylck Juws dr. in echte getogen. ..... te betalen 75 c.gld 13 str met

schaden etc.....
Sybrand Hans zn. te Marssum voor hem en voor zijn knn. bij Rixt Sijeurtds dr. impt
Contra
Dirck Jacobs en Nanning Gerbns, e.l te Tzum, ged. en gecontumaceerde. HET HOFF verklaart de
ged. contumax en houdende het reversaal van 14 mrt 1612 voor bekend cond. de ged. te betalen
1150 g.gld het stuk 28 strs. Met schaden etc.... en mede tot de kosten vlgs. taxatie van het Hoff. En
de boeten van contumacie tot profijte van het Hoff.
272.
Evert Everts als man en voogd van Bauck Sipckes Roorda, voor haar en Jets Sipckes haar moeder
impt.
Contra
Leonard Huijges en Popcke van Roorda nom ux als last hebbende van
dr. Haio Ringie, erfg. van Maria van Huigis. zijn huisvrouw. IN factis binnen 2 maanden.
Wibrant Rintses te Bergum ex test erfg. van Rints Franse dr. zijn overleden huisvrouwe,
Jacob Frans te Achlum. En Johannes Daniels te Harlingen. In Factis binnen 6 weken.
Mr. Pieter Hendriks te Beetsterzwaag,
Contra
den Hove; In Factis binnen 6 weken peremptoir.

Contra

Gerrijt Radijs eerste deurwaarder van

Geert Hendriks, brouwer,
Contra
Elisabeth Gosse dr. wed. van Henricus Gualtheri in qlt.
Het HOFF zonder te letten op de exceptie wijst partijen in factis binnen 2 maanden peremptoir .
Frans van Humalda, als v.v. Jfr. Ebel van Meckma en Jr. Wolvaer (??) van Diepholt als m.e.v.
Susanna Meckmans zijn e.h; en mede erfg. van Philips van Meckma zijn vader. Impt
Contra
Heer G. van Schwarzenbergh en Julius van Meckmans als geauthoriseerde cur. over
Joannes, Menno en Snelliger Meckma gereq. [ PAG 273] HET HOFF cond. de ged te procederen
tot scheidinge en delinge van goederen ten processe geroerd. Uit bewegende oorzaken compenseert
de kosten.
Jan Gerrijts zn. Camper als man en voogd van Tietske Thijens dr. zijn e.h en door scheiding en
deling het recht hebbende van Goeijck Thije dr. zijn e.h's zuster, en zo geprefereerde crediteur van
Pieter Gerrijts Camper en Jannegien Hendriks zijn e.h.; triumphant en impt.
Contra
Hendricus Regneri not. publ. binnen Leeuwarden, als cur. bon. van dezelve Camper, Aerna (?)
Saneburger en Pieter Kingema en Claes Martens resp. eerste kopers, en dr. Focco Feijckens
geoccupeerd hebbende voor Adriaan van der Chijs, in leven gewoond hebbende in “de Swaenshals”
te Delft. Opposant en tesamen gedaagden. HET HOFF verstekt de opposant van zijn verzoek, en
adproberende de besognen van de deurwaarder ordonneert dat de koop nog eenmaal over de kerk en
het gerecht geproclameerd zal worden op de 7e mei aankomende onverkort niettemin de opposant
zijn recht op de kooppenningen van de verkochte huizen, en cond. hem mede in de kosten tot 's
Hoffs taxatie.
Focco Rommerts binnen Leeuwarden, als volm. van Reijner Schaap koopman te Amsterdam. impt
Contra
Jacob Arents verver te Beetsterzwaag, en Grietke Jacobs e.l.; HET HOFF houden de
brieven van 21 maart [ PAG 274] 1616 voor bekend en die van 1 sept 1615 geëxhibreerd, en de
scheidelbrief van 22 maart 1616 ; cond. de ged. de impt. te betalen 54 g.gld; en 148 in een andere
partije, en 40 gld in de derde pertije, met schaden etc....
Sijrck Jarichs te Bolsward, als vader en leg. adm. van zijn kind bij Maeijcke Gerrijts dr. De Pauw,
zijn overl. huisvrouw, en voorts proc. hebbende van Marten Jan Hendriks de Pauw, zijnde mede
erfg. van Jan de Pauw, en intervenierende voor Gerrit Willems
Contra
Rinnert
Rollema, mede rekenmeester dezer Landschappe als voogd van Franske Otte dr. ged. In factis.
Reijn Sijeurdts tot Ferwolde bij Worckum. Contra
Aeltien Saecckles te Baard, Doede
Saeckles te Spannum, en Sibrand Saecles te Itens, en c.d.r voor Trijntie Seackles har zuster, te
Weidum als erfg. van Rieurd Saeckles hun broer. Voor voorgaande Commissaris, POINCTEN: 1.
Hoe die goederen van hun vader onder Ede Wopkes zijn gekomen. 2. Oft daar geen bescheid van

gemaakt is, en deselve te recouvreren; 3. Item te recouvreren de quitantie van wln Rijeurd Saeckles
gepasseert op Ede Wopkes schuld.
Thomas Pieters, impt
Contra
Heert Pieters c/ux gedaagde. .... te namptificeren de
vierdepart van 150 g.gld nopens het surplus. In Factis.
275.
DE EERSTE RECHTDACH NAE PAESCHEN DEN XXIX den Aprilis 1617.
Hidtke Mirks dr. wed. van wln. Paulus Idskes te Bolsward.
Contra
Meijntie Riencks
te Mantgum, als man en voogd van Eets Pieters, dr. zijn e.h. gereq. In Factis. Zowel in conv. als
in reconventie.
Luts Witi dr. wed. van Douwe Thomas en Harcke Wijbes, als m.e.v van Vos Witi dr; als erfg. van
Tijaerd Wities hun resp broeder en oom.
Contra
Finnert Isbrants als m.e.v van Tiets Witi
dr.
Het HOFF verstekt de ged. van zijn exceptien en releverende hem tegens verloop van tijd
gunt hem nog drie weken om zijn produktie te mogen doen, reserverende de kosten.
Adriaan Sibrands Hemminga als univ. erfg. van zijn vader Sibrand Adriaans, en als last hebbende
van Former Pieters insgelijks erfg. van Pieter zijn vader, en Haie Binnerts, ex Asse (?) Heres( erfg)
van Barber Adriaans dr. zijn moeder en gezamenlijk erfg. van Anne Adriaans hun wln oom, in
leven te Ee in Dongeradeel.
Contra
Douwe Bockes te Dokkum. gereq.
HET HOFF cond. de ged. van de 200 g.gld; aan de impt. Anna Adriaans gerechtigheid te doen
hebben en laeten volgen met schaden etc.... en daarenboven niet ontvangbaar. En comp de kosten.
276.
Hans Johans impt. Contra
Jfr. Tet van Douma, ged. Het Hoff verwerpt de exceptie en
cond. de ged. om op de specificatie van de impt. te diminueren.
Gerrijt Sijbes impt.
Albert Wijffring c.s;

Contra

Joucke Iges, in factis.
contra

Mr. Johannes Frankena c.s; In Factis voor Harinxma

Taicke Pieckes Grada mede rechter in Franekeradeel, te Hitzum, en Hessel Pieckes te Schalsum req.
Contra
Oeds Sickes Campen, gereq. HET HOFF verklaart de excipienten ongehouden te
wezen op des impt. eis te antwoorden, en met hem ad. litem te contesteren, onverkort hun rechten in
cas van appel, en ten spoedigste de proceduren te beginnen en om redenen compenseert de kosten.
Meijnt Johannes burger binnen Leeuwarden, als m.e.v van Pietrick Jans dr. zijn e.h.; en c.d.r onder
verband van goederen.
Contra
Jan Claes zn. te Eestrum gereq. En exc. HET HOFF
rejekteert de exceptie en cond. de ged. om op de impt. eis te antwoorden. Reserverende de kosten.
277.
Jan Reijners burger binnen Harlingen, applt.
contra
Sophia Jans te Worckum.
Geapp. HET HOFF verklaart de applt. bij het vonnisse van de Nederrechter niet bezwaard. cond.
hem in de kosten des dat de applt. in de betaling zal strekken de 12 gld in zijn 14e punt van zijn
positien overlegd.
Dirck Doedes req.
Contra
Suzanne Melchiors als borg van de orig. debiteurs van Pibe
Albada, en daarvoor intervenierende en Feije Jaarsma vanwege zijn vader, en Dirck Pauwels en
Thomas Andries gerquireerden. HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek cond. hem in de kosten.
Sippe Hoeijtes te Steens, als cur. o. de 2 jongste knn. van Ipcke Sipckes en Riemerich Claes dr. in
tijden e.l. te Morra in Do dl.; in conv. en reconventie.
Contra
Hidde Taickes als
voormond over het weeskind van Aefke Ipckes dr. bij Jan Lieuwes geprocr; en als vader van zijn
eigen knn. bij de vs Aeffke, HET HOFF in conventie cond. de req. neffens Monte Buwes te
garanderen van ¾ parten van 200 g.gld en om redenen comp de kosten. En daarenboven niet

ontfangbaar. Reserverende de kosten.
278.
Hendrik Oldendorp, burger binnen Leeuwarden, voor hem en voor Maeijcke Hans dr. zijn e.h.;
Contra
Sijuck van Winia als erfg. van Deijtse van Wijnia onder ben. van inv. gedaagde.
HET HOFF cond. de ged. de impt te betalen 100 daalders met schaden etc.... en cond. hem mede in
de kosten.
Andries Jelgers te Kollum, impt
Contra
Eco Boner als voogd van Claeske Douwe dr.
zijn e.h. en Matheus Everardi als cur. over Sijmon Nijenhuis goederen, tesamen erfg. van Douwe
Nijenhuis. Gereassumeerd de proceduren; .... te betalen 325 c.gld; met schaden etc... en nopens
de 92 daalders te compareren voor de commissaris POINCTEN: ofte de 90 daalders van Gerrit Jans
als obligatie bij Fonger Jelgers, zijn gewezen voormond zijn betaald als uitgaaf en te recouvreren
de rekeningen vandien.
De 10e mei. 1617.
Doutgen Hanse dr. te Foudgum, wed. van Allert Frans applt.
Contra
Frans
Allerts nu wonende te Raard bij Dokkum, en c.d.r voor Eelcke Allerts zijn zuster, Reijnt Hardes als
m.e.v. van Andrieske Allards en tesamen erfg. van Ebel Allards dr. geappeleerden. ... niet
bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
279.
Claas Heeres req,
Contra
Lieuwe Ruerts, gereq.
HET HOFF cond. de ged. on de
overgelegde artikelen onder eede van calumnia te beantwoorden onverkort hun recht van restitutie
en om redenen comp de kosten.
Bauck Piers en Allart Jans als kerkvoogden van Roordahuizum, impt
Contra
Here
Heeres, en Taets Harmens e.l. aldaar. HET HOFF rejekteeert te exceptie bij de gedaagde en cond.
haar te antwoorden op des impt. eis peremptoir.
Dr. Johannes Nijs als cur. over de nagelaten goederen van Sicke Claes en Aeff Jans, .... om met de
req. te procederen tot scheidinge en delinge. En dat op de pretense servituten voldoende reguard
genomen zal worden en in de kosten tot 's Hoffs taxatie.
Georgien Hendriks burger in leeuwarden,
contra
Focx Claes dr. te Kollum.
.......... ontzegt de req. zijn verzoek, en cond. hem in de kosten v.d. proceduren.
Tyerck en Oentze Rommert zonen te Lichtaard, voor haar en als wett. voorst. van haar zusters
onjarige kinderen en c.d.r
Contra
Jelle Beijma gedaagde. .... niet ontfangbaar.......
280.
De 13 mei 1617.
Claes Heres en Trijn Dirks, e.l. in conv. en in reconventie en Olffert Heres als borge.
Contra
Douwe Abbema, deurwaarder van den Hove. Te compareren voor de commissaris.....
POINCTEN: 1. Ofte Claaes Heres aan Abbema op 12 mei 1615 aan Abbema is schuldig geweest
1400 c.gld? 2. Waaruit de schuld is heer gekomen? 3. Wanneer die penningen bij Abbema
ontvangen zijn, verrekend en in wat wat voegen. 4. Of de deurwaarder de schuld van Claes Claes
aen hem gecedeerd heeft ter somma van 300 c.gld; niet heeft ontvangen en waarom? 5. Van wat
schuld de borgtocht van Olffert Heres ter somma van 800 c.gld en van wat schuld de akte van 12
mei 1615 zijn heer(ge)komen. 6. Waarom in de akte van de 19e juni geen oorzaak van schuld is
uitgedrukt? 7. Of in de akte van de 29 juni ook de 2125 c.gld zijn begrepen. 8. Oft de 2125 c.gld
niet procederen uit de specificatie met A, bij de deurwaarder onderschreven, en dr. Athonides
geopposeerd? 9. Ofte nog enige ander perchelen onder deselve 2125 c.gld begrepen zijn? 10. Wat
de inhoud van de obligatie is geweest van de obligatie en de stukken bij Athonides van deurwaarder
Abbema ontvangen volgens zijn recipisse in de processe overgelegd. 11. Waren die mede
behandigd en waar zij gebleven zijn?
281.
Lijupppe Gauwes, Feijcke Wierds, Teye Oeges allen in de Kortehemmen in Smallingerland,voor

hen zelve en Marten Jochums aldaar, als last hebbende van Baucke Annes, allen crediteuren van
Roeloff Geukes, nu hem ontholdende in de Hemrik.
Contra
Geucke Joukes en Sas zijn huisvrouw, Sijtie Hoeckes, Hintze Siegers en Jeltje Pieters, Wilt
Jouckes, Sijtzie Hepckes, Sijeurd Auckes, Liebbe Hanses, Eijdzo Roeleffs en Rintse Halbes
gerequireerden. IN Factis binnen 6 weken peremptoir en voor alle dilay.
Sibrant Hanses voor hem en als vader en voorst van zijn kinderen bij Rixt Sieurds dr. zijn wln. e.h.
contra
Syuck van Wijngie te Marrum en Andries, Claes en Rints Kempe dr. e.l. te Marsum.
In Factis binnen 6 weken peremptoir.
Auck Sijeurds dr. Ens, burgersche binnen Leeuwarden, mede erfg. van mr Ludovicus Ens in leven
mede advocaat v.d. Hove, en door het recht van scheidinge van haar mede erfg.
Contra
Hypolitus Roeloffs Crack, Grtm. v Aengwirden en Johan van Cuijck op het Heerenveen. .... niet
ontfangbaar en cond. haar (=hen) in de kosten.....
282.
Jan Doeckes burger binnen Leeuwarden applt.
Jan Sieurds als m.e.v van Lijsbeth Nane dr.
geappeleerde HET HOFF houdende het proces aan de zijde van de applt. voor geconcludeerd;
wijst partijen in factis.
Andries Rincks burger en herbergier binnen Leeuwarden req.
Contra
Jfr. Lisck van
Heringa e.h. van Jr. Ernst van Isselmuijden binnen Groningen. En Jr. Worp van Tiessens gereq.
HET HOFF gehoord de eed tot versterkinge van des impt's rekenboek gedaan, cond. de ged.
tesamen om aan de impt. in de 6e en 7e artikel van zijn repliek te betalen de somma van 98 c.gld 11
strs, met schaden etc.... onder deductie van 13 gelijke guldens, bij de kinderen van Van Diepholt
betaald. Onverkort partijen recht tegen elkanderen, en cond. de ged. mede in de kosten.
Jan Sijtses, burger binnen Leeuwarden, voor hem en als v.v. Foke Rutgers zijn huisvrouwe, en c.d.r
in conv. en in reconventie resp. impt. en ged.
Contra
Saeckle, Hoeijte en Gerrijt Jans burgers in Sneek, voorm. en cur. over de kinderen van Tade
Sijeurds schuitevoerder en His Harmens dr; hun niet wijder als erfg. sub beneficio van inventaris
gedragend voor de vs. Taede, en His Harmens voor haar zelve ged. in conv. en impt. in reconventie.
HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen 250 g.gld en 50 daalders, met schaden etc.
[PAG 283] onder deductie van 50 dalders daarop betaald en verklaart partijen in reconventie niet
ontvangbaar. En om redenen compenseert de kosten.
Jan Sijtses, burger binnen Leeuwarden als voormond over de drie weesknn. van Jacob Sijtses zijn
broeder, impt
Contra
Saickle, Hoeijte en Gerrijt Jans als voormombers en curateurs
over Taede Sijeurds wezen, e.h. sub ben. v. inv. hem dragende als erfg. van dezelve en His
Harmens. HET HOFF cond. de ged. om de impt. te betalen 25 g.gld met schaden en intressen
etc.... en in de kosten tot 's Hoffs taxatie.
Jets Sijbe dr. en Goslijck Sijbe zn. mede occuperende voor hun broers en zustrs, noch impubers
wezende. req. Contra
Sirck Hettes , Jan Douwes, en Jan Wijtses, gereq.
HET HOFF verklaart de req. tegens Sijrck Hettes en Jan Douwes niet ontfangbaar. En om redenen
compenseert de kosten. Bevindt voorts de zaak niet in staat om eintelijk getermineert te worden,
daar partijen in contrarie zijn. Ord. hen de eed te doen en onder die eed elkaars artikelen te
beantwoorden, admitterende hen hun vermeten te verifieren voor dr. Aede v Eijsinge Rd. Ord.
binnen een maand naastkomende. Te procederen naar de stijl van den Hove.
285.
Hendrik Jans als cur. over de geabandoneerde goederen van wln. Pieter Jelles Kingma, en Aelthie
Heere dr. geass. met Durck Alberts (!) als volm. van Auck Allards, zijn zuster, en mede voor har
kindern bij Jan Dircks getogen. En zo als meest geintresseerde crediteur van de vs e.l. req.
Contra
Saeckle Ante (?) zn. Kingma gereq. HET HOFF cond. de ged. om aan de
impt. te betalen de helft van 200 c.gld in de artikelen van zijn replijk gemeld, met schaden etc... en

de andere 100 g.gld tegenst de erfg. van Rienck Saeckles. En in de kosten .
Aernd van Loon, cur. over de goederen en actien door Jan Gabbes, en zijn e.h geabandoneerd,
geass. Met de gemene crediteuren Impt.
Contra
Tijaerd Rienks en zijn huisvrouw, te
Hallum.
HET HOFF verklaart de ged. met zijn presentatie te mogen volstaan, en de impt. daar
te boven niet ontvangbaar; cond. hem mede in de kosten van de proceduren.
Binnert Sappema voor hem en c.d.r. voor Ritske Sappema zijn zoon, bij Jfr. Rixt van Hettinga zijn
overl. e.h. geprocreerd,
Contra Trijnke van Stoltenburg, wed. van wln [PAG 285] Taco
van Hettinga, in leven te Hantum, nu e.h. van Sietie Tiepckes, met diens consent; Aernd van Loon
not. en postulant, als cur. over Auckien van Hettinga nagelaten dochter van Taco v.s.; en door
testament zijn erfgenaam, en mede voor de ontscheidinge; HET HOFF cond. Catharina van
Stoltenburg als het gebruik hebbende van Tyallema state, of bezit, om aan de impt. te betalen 137
g.gld; als verrekende achterstallige renten, voor de jaren 1610 tot 1613. en cond. Van Loon zulks te
gehengen en te gedogen.
Peter de Regemortis Ridder, Hoofdman van zijne Genade, impt. Contra
Johannes Hemstra
en Jacob Aeruleus (?) ged. .......... bij provisie te namptificeren 450 g.gld en 3 str; met nog 90
c.gld 12 strs in een tweede partije, en ten principale in factis.
Marten Jans Rosta (?) burger in Leeuwarden,
Contra
betalen 470 c.gld met schaden etc. en mede in de kosten.
286.

Willem Stevens ged.

.... te

Hillebrand Jacobs aan St Anna Parochie voor hem en als voorst van zijn knn. bij Marithien Cornelis
dr; zijn overleden huisvrouw,
Contra
Jfr. Barbara van Douwema wonende te Blija,
wed. van Taco van Ailva; geres. de proceduren HET HOFF cond. de ged aan de impt. te betalen de
somma van 350 g.gld met schaden en intressen....
Aesge van Popma als volm. van Eerenst van Groustins voor hem en voor de kinderen bij Rieme van
Galema, en mede uit name van de geïnteresseerde crediteurs;
contra
Tyerck Frans en
Marten Gravius, en dr. Gaius Nauta secr der stede Sneek. In Factis binnen een maand.
Jarich Sickes Atsma en Rinck Gosse dr. e.l te Jorwerd,
Contra
Jan IJntes Kingma
c.d.r. voor Trijnkje Saeckles dr. zijn moeder, en Dominicus Agges ( Aggei) uit de naam en
vanwege Jan Suwes (?) .... om zo veel penningen te consigneren daar de req. naar inhoud van de
taxatie van kosten en intressen van 234 c.gld 2 str; met de kosten van de executie daarop bij hem
gedaan. En te gedogen dat de req. de penningen licht onder cautie indien namaels mochte bevonden
worden ..... te behoren en in de kosten tot 's Hoffs taxatie.
287.
Homme Hoeijtema thans wonende binnen Leeuwarden. Contra
Folckert Ockes Broersma
Assesseur van Haskerland. IN Factis binnen een maand peremptoir
Jan Femmes te Cornjum, als het recht hebbende van de erfg. van Sicke Douwes, Contra
Juffr. Teth van Douma (Douwma, Douwema) wed. Sijds van Botnia in leven grtm. van
Wijmbritseradeel wonende op het Nijland, voor haar en Douwe en Sijds van Botnia en Bauck en
Tiet van Botnija geassisteerd met haar mannen als erfg. van wln. Sijds van Botnia. In factis binnen
6 weken.
Wopke Jarichs triumphant en req. Contra
Suweer (Zweer?) Steffens gec. geassisteerd met
Lubbert Siccama, gereq. .... voor de commisaris..... POINCTEN: of er onderscheid is tussen de
eerste butter en de mei boter en de andere boter. 2. Wat de prijs van een ieder meij anno 1608 is
geweest. ( tot nu toe?) 3. Wat de prijs van de boter in mei van dat jaar is geweest?

Adriaan Jans van Bolsward schepen der stede Leeuwarden, impt Contra
Nanne Claes nu in
Oosterwolde. Ged. HET HOFF gezien de citatie en gehoord de eed van de impt. tot versterking
van zijn rekenboek cond. de ged. te betalen 40 c.gld in een partije en 32 in een andere pertije, met
schaden etc. sedert de eerste contumatie..... cond. de ged. in de kosten van de proceduren en in de
baten van de contumatie tot profijt van de Heerlijkheid.
288.
Jfr. Christina van Sass (Saff?) wed. Berent van Uteninge, in leven secr. van de stad Utrecht, onder
S.c Velleiani als erfg. van haar man;
Contra
armen Hendriks en Jan Jelmers Versteveren.
HET HOFF voorbijgaande aan de exceptie wijst partijen in faicten binnen 2 mnd peremptoir
Pieter Tyaerdts in Oldegae, en Sibrand Tyerks als m.e.v. van Meijnsch Aedgers en Hijlck Gerrijts
dr. hun resp. e.h's. en Tietske Heijnes voor haar zelven.
Contra
Mr. Tyalling Emes
als cur. over Jets Jetse dr. geass. met Douwe Gerrijts haar man, geïntervenieerd hebbende voor
Johan van Bloemendal secr .van Wijmbritseradeel; In factis binnen 2 mnd. peremptoir.
Jfr. Auck van Donia e.h. van Marten van Naarden met consent van dezelven;
Contra
Jfr.
Sijouck van Cammingha wed. van Goslinga, te Hallum, onder hijpt. van goederen impt. onder
behoorlijke renuntiatie van Andries van Albada. In Factis binnen 2 maanden.
289.
Hoeijtze Doijma (?) te Beetgum als last en proc. hebbende van Hessel Tiepckes te Stiens, als volm.
van Pijbe Jacobs, en mede erfg. van Alijd Hendriks dr. en voogd van Alijdt Jacobs dr. en als conj.
persona voor Ida Jacobs, ( destijds Digna Jacobs genaamd) en Jets Jacobs dr, allen erfg. van Gaets
Pieters dr.
Contra
De wed. en erfg. van Tiete Baard in leven secr. van Menaldumadeel;
gereq. HET HOFF cond. de gereq. te leveren pertinente rekeninge van de helft der boelgoederen en
penningen ten processe geroerd, en aan de req. te betalen hetgeen in reliquia gevonden zal worden.
Met de intressen vandien; .............
Hessel Tiepkes te Stiens, als volm. van Pijbe Jacobs mede erfg. van Alijdt Hessels en Hessel voogd
van Alijdt Jacobs dr. mede last hebbende van Ida Jacobs dr. en als conj. pers. van Gaets Jacobs dr.
destijde geheten Digna Jacobs ( vgl. vorige zaak!) en Jets Jacobs als erfg. van wln. Gaets Pieters, en
overwijzinge hebbende van Jacob Pibes.
Contra
Syeurd Mnnes te Berlicum. HET
HOFF cond. de gereq. te leveren pertinente inventaris rekeninge en bewijs, van de penningen voor
de opdrachten van de landen en huizen van wln. Jacob Pijbes, beloofd en uit hetgeen wes in reliquia
bevonden zal mogen worden. Voor zoveel de req. zijn resp. achterwesen te betalen met de intressen
vandien. En om redenen compenseert de kosten.
290.
Jacob van Loo, deurwaarder van het comptoir der domeinen als vader en wett. voorstander van
Allard en Maaijcke van Loo universeel erfg. van Maeicke Douma zijn wijlen schoonmoeder.
Contra
Sickien Brandenburg, wed. wln. Eilert Meinerts. HET HOFF verklaart de impt.
erfg. van wln Maeicke Douwma, en cond. de ged. om te relaxeren en ontwijken de halve huizinge
nader ten libelle omschrven, en de huren daarvan sedert het huwelijk van Maeijcke Eilards ,
verschenen. Met de intressen vandien; en de impt. verder niet ontvankelijk.
Boien Sijmons mede ged. van de contributie van Hemelumer Oldeferd, Noordwolde en van
Utingeradeel contributie, c.a wonend te Warns;
Contra
Monte Rinkes aldaar. In factis.
Boien Sijmons als vorige

Contra

Hijlcke Douwes te Warns,

Boien Sijmons als in vorige zaak

Contra

Joucke Jouckes te Warns.

Joost van Cleve wonend te Groningen,impt, Contra
Achtkarspelen. IN Factis binnen 6 weken.
Sijmon Jans te Jelsum applt

Contra

In Factis.

Johannes Cuiriander secr. van
Jan Jans Duijff, bouwmeester deser stede.

IN Factis.

......

Jfr. Haringh van Roorda, wed. van Albert van Dekama, te Jelsum, als ususfructuaria .... niet
ontfangbaar.
23 mei 1617.
Hans Herters (Herts?) triumphant. Contra
Asse Lieuwe dr. gereq. HET HOFF verklaart
de gereq. met haar presentatie te mogen volstaan, en de req. daarboven niet ontfangbaar; zich te
mogen behelpen met de stukken tot nu geproduceerd. En om redenen compenseert de kosten.
Dr. Johan van de Sande Raad Ord. als cur. over de minderjarige kinderen van Hessel van Bootsma,
in leven ontvanger generaal, en mede van Bauck van Galama, zijn weduwel, req.
Contra
Mr. Eelke Dronrijp, adv. v.d Hove als volm. van de crediteuren van Sibrand van Cammingha,
geassisteerd met de geprefereede crediteurs van de zelve. [PAF 292] ... niet ontfangbaar.......
Georg van Schwarzenbergh, voor Willem en Frederick zijn zonen, dr. Sicco van Dekema als
bestevader van Jfr. Hijlck van Eisinga, Jr. Julius Meckmans voor hem en hij met Schwarzenbergh
vs voor de knn. en erfg. van Philips van Meckmans, Aede van Eisinga, Rd. Ord.; Julius van
Eijsinge overste lieutenant des Vriesschen Regiment als erfg. van Frans van Eijsinga, en van Ritske
van Eijssinga en zij met Pieter van Eissinga grtm. van Rauwerderhem, als erfg. van Focco van
Eissinga, hun oom; en Pieter van Eisinga mede als erfg. van Tijalling van Eissinga in leven Rd. ord.
zijn vader, en zij tesamen caverende voor Jfr. Luts van Meckmans e.h van Douwe v. Ailva, sampt
de erfg. van Jfr. Suzanna van Meckmans mede van wln. Scipio van Meckmans, in leven grtm. over
Kollumerland.
CONTRA
Claes Freerks en Lutske Gerrijts te Weidum, In Factis
binnen 2 maand.
293.
Meine Wibrens voor hem en zijn broeders, en mede voor Wibrand Heins te Harich.
Contra
Haie Scholtes als cur. over Meinsch Jaspers wed. .... niet bezwaard bij het vonnis van de
Nederrechter......
Ocke Sijouckes applt. Contra
Etke Haie (?) dr. wed van Andries Sijouckes Phannius, als
moeder van haar knn. bij de vs. Sjouke.
In Factis binnen een maand peremptoir....
Andries van Hiddema, req. Contra
Dr. Johannes Nijs(ten) cur. over de geabandoneerde
goederen van Sicke Claes en Aef Jans dr; gereq. HET HOFF verklaart de excipient ongehouden te
wezen om op de req. eis te antwoorden. En ad litem te contesteren. En cond. niettemin de orig. req.
in de kosten.
Livius van Mellema req.
Contra
Andries van Hiddema. Gereq. De gereq. mag met de
verzochte rekening uit het dupliek volstaan, en daarenboven de req, niet ontvankelijk; en de
instrumenten, brieven en verificatien over te leveren, tot de vorige rekening, alsmede de gedane
rekening de req. te laten volgen, om als de commissaris zulks eist, weder in te brengen. En
compenseert de kosten.
Romcke Sipckes te Eesterga, voor hem en als voormond van Lolle Agges, weeskinderen. Contra
Agge Annes te Oosterzzee, en Pieter Sijeurds te Eesterga als voorm over de 3 oudste knn. van wln
Hans Agge dr. bij Pieter Syeurdts de olde. geapp. [ pag 294 ] .... niet bezwaard bij het vonnisse van
de Nederrechter......
Sijeurd Meijnerts van Duijnen koopman te Rotterdam,
Contra
Nicolaus Mandekens,
Jochum Jans secr. van het Hoff van Delff; Nicolaes Roeclaes zn. Hackus (??) als gecommittteerde
van de cred. van Jacob Sanders, en Balbiaen en Sara Lus.. in tijden e.l. gereasumeerd de
proceduren bij Anthonij de Mol. .... niet ontfangbaar..... en comp de kosten......
Oedts Sickes Campen, burger binnen Franeker, applt

Contra

Eese Pieckes te Schalsum,

en Taecke Pieckes te Hitzum. Geappelleerde ..... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
Jan Martens Gravius ontvangern van Wijmbritseradeel, Req.
Contra
Pijer Lolles gereq.
HET HOFF rejecteert de exceptie nopens de somma van 600 g.gld. en cond. de gereq. daarop te
antwoorden, en nopens de 100 g.gld in een andere pertije verklaart de gereq. ongehouden te wezen
te antwoorden, en om redenen compenseert de kosten.
295.
Robert Jacobus en Hendrick Aerts te Harlingen, als geauthoriseerd cur. over het sterfhuis van
Hendrick Jans Oplencken (?) In Factis binnen twee maanden.
Jan Jans lakenkoper te Steggerda, applt.
contra
Claes Jans te Steenwijk, als last en proc.
hebbende van Aerent Luipen koopman binnen Amsterdam. In factis binnen 6 weken.
Jan Jelles voor em zelven en als voorst. van zijn knn bij Taeckien Tiercks zijn overl. e.h.; impt. en
triumphant
Contra
Sixtus van Dekema als wett. voorst. van Juw Botnija van Dekema,
zijn zoontje, mede intervenierende voor de andere erfg. van Jfr. Florentia van Botnia, Pieter van
Waltha voor hem zelven, en Tyerck van Herema voor Jfr. Lutske van Waltha zijn e.h. allen erfg.
van Tijalling van Botnia hun wijlen oom. HET HOFF liquiderende voorgaande sententie, ord. de
executie haar voortgang te hebben tegens Pieter van Walta en Tijerck van Herema, mede gedaagden
ter somma van 102 c.gld. in kapitaal, met de met de gedeelde intressen vandien, en de impt.
daarenboven niet ontfangbaar. Beholdens zijn recht tegens de 43 c.gld 12 strs in de libelle geroerd.
En cond. hen samen in de kosten van de proceduren tot 's Hoffs taxatie. En compenserende de
vordere kosten.
296.
Anthoon de Mol
Contra
Nicolaes Mandekens, Joachim Jans, secretaris van het Hoff
van Delff ( Delft) Nicolaes Ro; en Isaar Lus, als gecommitteerden van de crediteurs van Jacob
Sanders Balbian, en Sara Lus e.l.; HET HOFF cond. de ged. om de specificatien te diminueren, ....
en om redenen compenseert de kosten.
Jan van Sichem als voogd van Eelck Benedicti Oedsma zijn huisvrouw, Contra
Dirck
Claes zn.. burgemr. binnen Dokkum, Feijcke Wijbes en Casper van Tongeren ( Gon.....?) Lijsbeth
Jans dr; Gerckie Pieters en Taecke Alles binnen Dokkum, Marten Gerrits Snijder, Dirck Allerts, en
Lyeuck Dominici e.h van Frans goldsmid, en dr. Sixtus Donia allen in Leeuwarden, Tyets Sipcke
dr. wed. van wln Nanne Pijbes Abbema voor haar en haar kinderen, gereq. In Factis binnen 6
weken .
Eisabeth Johannes req.
Factis binnen een maand

Contra

Fecke Wijnes burger binnen Bolsward, gereq. In

Neeltgen Dirks dr. wed. van Cornelis, Jan Jobs, en Jan Jobs als cur. over des zelven weesknn. geres.
de proceduren bin wln. Cornelis, vs.
Contra
De wed. en erfg. van Broer Claes mede
gereadsumeert hebbende de proceduren bij zekere Broer, en Cornelis Edes Feitema. Voor de
Commissaris..... POINCTEN: 1 Aan wie Cornelis Edes Feijtema de schuld van 1417 daalders
betaald heeft, of iemand anders van zijnent wegen? 2. Ofte niet enige van de penningen aan ene
Adriaan van Dam (?) ? ; 3. De optekening en de specificatie te recouvreren alsmede de principale
obligatie. Met de kwijting van de schuld.
297.
Lijsbeth Claes dr. wed. van Sipcke Ritskes, te Franeker, triumphant en impt
Contra
Ansck Hebe dr. wed. Roeloff Jans, te Staveren, gedoemde. Wibrand Pieters, te Hemelum, eerste
koper, de magistraat van de stad Staveren, Lieuwe Sipckes en Hanne Thomas olde burgemeesters
aldaar, Wibrand en Floris Heere zonen, Neer Jans dr, burgeresse; Renze ? Allerts ; Rinck Rinckes,
Jeldert Jellema, Claes Harings, Agge Jans, Jelle Jans, Evert Everts, Tadu, Gualties, Douwe Rie....s;
Wlcke Pieters, en Jelts Pieters allen binnen Staveren, en Wibrant Pieters allen protestanten, en
tesamen gedaagden. IN NFACTIS, binnen een maand.

Willem Martens als voogd van Anna Aucke dr. req. En Triumphant;
Georgien Franckena gecondemneerde In Factis binnen 6 weken.

Contra

Reijner

Dezelfde eiser als vorige,
Contra
dezefde gedaagden HET HOFF rejekteert de exceptie
en cond. de ged. om alsnog op de impt's. declaratie te diminueren; .... en in de kosten.
298.
Dominicus Lollius als last en proc. hebbende van Maritgien Bontemans, gesust. de proc. bij haar
moeder; en Steven Willems aan St. Anna Parochie.
Contra
Jan Bontemans en
kinderen, als erfg. van Elisabeth Booms in leven e.h. van dezelve Bontemans. HET HOFF
rejekteert de exceptie geproponeerd en binnen drie weken de declaratie te diminueren, bij gebreke
daarin, verstekt haar daarvan. En in de kosten van de exceptie, tot 's Hoffs taxatie.
Pieter Abbes, burger binnen Franeker Claes Claes te Berlicum, als volm van Claes Alberts, hun
vader resp. schoonvader.
Contra
Dominicus Hendriks voor hem en als conj. pers. en
c.d.r. voor zijn broeders kinderen. HET HOFF cond. de gereq. te gehengen en te gedogen dat de
req. boven de gepresenteerde deductie nog korten in de nieuwlijkse interessen, en zo die het niet
mogen stuwen (?) in de hoofdsomma, uit oorzaken van kostpenningen, voor Mincke (=Do-minicus
Min(e)kes) derdehalf en voor Jacob zes jaar. Voorts niet ontvangbaar en cond. haar in de kosten.
Pieter Haiema en Uubie~~(Uble?) Wierds zonen triumphant
Contra
Eue (Evo?)
Allema, en Jan Heers te Kollum, als volm van Euwolt ( Ewalt?) Femmes, en Trijntie en Aaltie
Ewouts, dr. nu maiores, HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek en comp de kosten.
299.
Marichie Bonens (?) wed. van wln Jan, Cornelis Alberts, voor haar en haar knn. bij de vs. Jan; en
geassisteerd met Gerrijt Cornelis Iselmuijden haar teg man.
Contra
Olffert Heres
mede assessor van het Bildt. In Factis voor de commissaris .....
Jan Harmens burger binnen Leeuwarden,
hebbende voor Hessel Foppius. ( leeg)

Contra

Mr. Cornelis Nauta, geoccupeerd

Lambert Hobbes burger binnen Harlingen, als voogd van Griet Haucke dr. zijn e.h en c.d.r voor de
mede erfg. van Jancke Cornelis haar overleden vader; en hem sterk makende voor de mede erfg.
van Hancke Cornelis en Wijbe Pabes in die qual req.
Contra
Terd Feijckes in Harlingen, med erfg. van Trijn zijn dr. en Trijn Isbrands zijn huisvrouw
en
als mede erfg. van Jets Pieters, zijn kinds bestemoeder, en Foeck Eme dr. als moeder en wettige
voorstander van haar knn. bij Isbrand Isbrands, in echte getogen. HET HOFF ord. partijen te
compareren voor de commissaris die hen zal verenigen.... POINCTEN: [pag 300] Of Pieter Jans
op 16 mei 1616 voor het gerecht van Franeker gecompareerd is geweest, en de acte van reassumptie
heeft gepasseerd, indien nee, ofte Pieter vs. Hermanno Doman ofte iemand anders daatoe
schriftelijk bevel eeft gegeven. Indien ja? Hetzelfde geschrifte te recouvreren.
[ 300.]
Ritske Ritskes en Gerben Aates, impt
Contra
Elck Waling Luitgens wed. voor
haar en haar knn. bij de vs. Waling.
HET HOFF cond. de ged. om in haar eigen name met
de impt. te procederen tot nieuwe rekeninge en liquidatie van de pachtingen ten processe geroerd,
en hetgeen bevonden wordt wln. Waling Luitge zn. te laste te komen voor de helft te betalen met
schaden en intressesn etc.... en de impetranten daarenboven niet ontfangbaar. Comp de kosten.
Ewe (Euwe) Wierds te Buitenpost voor hem en als voogd van Sibbel Hendriks zijn e.h.; triumphant
en impt. van brieven van executorien.
Contra
Meile Jensma als mede cur. over
Romcke Crijns en Syouck Jensma weeskinderen. ged. en opposanten. HET HOFF adproberende
de besognen van de deurwaarder interponeert daarop decreet dat de koop van de landen daarin
uitgedrukt nog eenmaal zullen worden geproclameerd, om aan ieder die het believen zal verkocht te
worden, bij het lichten van het zegel uit de wasse, voor den Hove te geschieden op de 1e juli

eerstkomende. En cond. de opposanten zulks te gehengen en te gedogen, en zijn oppositiën
kosteloos en schadeloos af te doen. En cond. hem mede in de kosten.
301.
Syeurd Sprong te Oosterlittens als voogd van Sijtske Siccama zijn huisvrouw, c.d.r en Sijtske vs. in
haar eigen name, impt.
Contra
Saecke Siccama ged. HET HOFF verklaart de impt. in
haar qlt. erfg. voor 1/3 deel van zijn huisvrouwen vader, en cond. de ged. die te laten volgen met
vruchten, profijten en emolumenten. En voorts niet ontfangbaar.
Lolle Poppes in Ipecolsga, geappeleerde, Contra
.... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter......

Hillebrand Pijbes burger binnen Sneek

Mr .Gerard van Leeuwen Advocaat voor den Hove van Utrecht, als mede erfg. van Hendrik van
Leeuwen triumphant
Contra
Jan van Leeuwen op het Heerenveen. In factis, binnen
een maand peremptoir en binnen 8 dagen in state van wijzen te brengen.
Sijeurd van Ailva voor hem en c.d.r voor zijn mede curator over Jancke Ailva, zijn zuster.
Contrra
Pieter Siebrants te Balck, ged. en gemandeerde. HET HOFF verklaart dat de
bevelen de gedaagde gedaan, zullen stadholden en effect sorteren en mede in de kosten. Tot 's
Hoffs taxatie.
302.
De geprefereerde crediteuren van Edzart van Groustins in leven grtm van Menaldumadeel, en Jfr.
Hester Huijskens. Req.
Contra
Tyerck van Heerma grtm. van Menaldumadeel, en Jfr.
Lutske van Walta gereq.
In Factis binnen 6 weken peremptoir.
Taicke Taickes te Kimswerd, req. Contra
Eede en Douwe Feddes zonen, Harmen Feddes
adelborst onder de comp van de hopman Frans van Humalda, Claes Alberts als man een voogd over
Eelck Fedde dr; zijn e.h. en Aarnd Jans in die qlt. erfg. van Sijds Douwe dr. in tijden gewoond
hebbende te Kimswerd. In Factis voor voorgaande commisaris.
Tyebbe Tyebbes zn. Popta, impt
Contra
Joucke Pijers te Leeuwarden, gerequireerde
........ te namptificeren 166 c.gld. 11 str. en ten principale in factis.
Mr. Abelus Attama secretaris van Tietjerksteradeel, als cur. over Gerrijt Daniels de Leeu. Impt
Contra
Rijck Clases schipper en Trijn Gerrijts dr. e.l te Franeker. HET HOFF houdende
het overgelegde ( leeg) d.d. 21 dec 1609 voor bekend cond. de ged. de impt. te betalen 100 c.gld
met schaden etc.... en cond. de ged. mede in de kosten tot 's Hoffs taxatie en mede in de boeten
van de contumacie.
303.
Meijne Hans zn. op de Jouwer, en als voogd van Johanne Griolts zijn e.h.; en het recht hebbende
van Tyaertke Griolts zijn schoonzuster, en c.d.r en als erfg. van Eepck Thoenis dr. mede erfg. van
Hantke Piers, in leven gewoond te Holtwolde.
Contra
Johannes Claes en Heeree
Jacobs, en Wessel Jans allen te Nijelamer. HET HOFF verklaart de ged. contumax en verstekt haar
van alle exceptien, en defensien..... ; en ten pricipale bevindt de zaak niet in staat om eintlijk te
termineren en admitteert de impt. zijn vermeten te verifieren., binnen een maand en te procederen
naar de stijl van den Hove.
Mintse, alias Mauris Wijbrandts zn. Pruis, betstalter hopman in diens van de Koning van
Denemarken, en Sicke Mintses te Oldeboorn, aldus kindskind en kind van Geve Wibrands dr. hun
wln. bestemoeder, en hun sterk makende voor Mintse Mintses te Leeuwarden nog minderjarig. en
c.d.r voor hem.
Contra
Oene Oeds. HET HOFF zonder te letten op de exceptie wijst
partijen in factis, voor voorgaande commisaris.
Uulcke Wobbes op het Heerenveen, geïntervenieerd hebbende voor Feijcke Wierts alpplt. Contra
Aerent Hendriks in zijn vordere qlt. geappelleerde. HET HOFF ord. partijen te compareren voor

de commisaris die hen alsnog zal verstaan en [ PAG 304] verenigen indien niet hem informeren op
zekere POINCTEN: 1. Ofte Gerben Galis zijn uiterste wille ofte tijde van zijn versterven heeft
gementioneerd; 2. Indien ja, in wat voegen ende oft hij die voor zijn natuurlijke speelkinderen heeft
bekend. 3. Wat percelen van goederen hij Gerben verstervende heet nagelaten en van wien hij
deselve hadde geërved? En waar die zijn gelegen. 4. Wat lasten daarentegenst... ? 5. Ofte hij Gerben
de geappelleerde en haar zuster als zijn kinderen mede heeft onderhouden? 6. Hoe hoge ofte tot wat
somme zijn goederen nu zouden worden geëstimeerd.
Sijtse Sijtses c.s
contra
cond. hem in de kosten.
305.

Gosse Sijtses gereq. HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek en
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Dirck Willems c.s contra
Jacob Pieters c.s HET HOFF cond. de gedoemde te gehengen en te
gedogen de tauxatie van de overgelegde declaratie, onder presentatie van zijn 6e artikel en cond. de
gedoemde zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. Mitsgaders in de kosten.
Gerrit van Sickinga Req.
Contra
Wijtse Epes voor hem en Jan van Leeuwen gereq.
HET HOFF renvoierende partijen voor het gerecht van Schoterland, verklaart de excipient
ongeholden te zijn voor dezen Hove te contesteren. En cond. hem in de kosten...
Willem Meijnts wonende te Suwol(de?) als het recht hebbende van Trijncke Suerbeck zijn
schoonmoeder.
Contra
Saeff Hendriks burger der stede Leeuwarden, ged.
HET HOFF onder de presentatie in de tripliek gedaan, cond. de ged. de impt. te betalen 2660 g.gld;
met zes oude rosenobels in specie en met schaden etc.... onder deductie van 100 dalers daarop
betaald, des dat de impt. genoegzaam borg zal stellen voor de aanspraak van Betse Foppes en zijn
erfg. en om redenen comp. de kosten.
306.
Dr. Johannes Nijsten, mede advocaat als cur. bonorum over de goederen van Sicke Claes en Aeff
Jans dr. te Wier, impt.Contra
Albert Georgiens voor hem en als voogd van Aeff Jans dr. zijn
e.h.; en mede onder verband van goederen, ged. ..... te compareren voor dr. Ulenburg, die hen zal
verstaan en verenigen.... etc. geen poincten.
Jfr. Rints van Roorda, triumphante Contra
Juffr. Haring van Roorda c.s ged.
voor de eerste dag na de grote vacantie. En voor alle dilay.

In Factis

Jarich Gerrits Cnijff eerste klerk der edel mogende Heren Gedeputeerden, applt. Contra
Pieter Tyara, hem zeggende transport te hebben van Jesel Hanse wed. die pretendeerde assignatie te
hebben van Hans Schwarzbach, geappelleerde. In factis binnen twee maanden peremptoir.
Taco van Cammingha en Maiken Rheen voor hen en als mede geintresseerden voor da andere
grondheren in Arum, vervat in zekere presentatie van 11 febr 1615.
Contra
Bocke
Seerps en Johannes Pauli, en Rintse Tania, gereq. HET HOFF cond. de gereq. met het afbreken
van de kosterie en vordere timmeragie ten requeste gemeld, mitsgaders met de verkoping van de
aangeslagen land(en), te supersederen ter tijd dat de gemeente behoorlijken bijeen geroepen en
wettelicke bestedinge gedaan zal zijn, en om redenen compenserende de kosten.
307.
Jr. Sicco van Cammingha als voorst van Jr. Taco van Cammingha, de jonge bij Jfr. Jel van Ockinga,
Jr. Jarich van Cammingha als man van Hylck van Ockinga, zijn e.h. en Jr. Hessel Raes van Ferwou
al me.ev. van Syouck van Ockinga en erfg. van Jfr. Saepck van Camminga, hun moeder en Jr.
Edzart van Grovestins tot Englum, Jr. Jarich van Camminga op Dronrijp, Jffr. Luts en Fed van
Cammingha erfg. van Wijtse van Cammingha, in leven Raad van State der Verenigde Nederlanden.
Impt.
Contra
Heer Keimpe van Donia Grietman ( van.... doorgehaald) en mede

Raad in dezen Hove.
HET HOFF cond. de ged. de impetranten te restitueren 1550 c.gld met
schaden etc... onder deductie vn de expensen die ged. bethonen zal ter oorzake vandien gedaan,
...... en om redenen comp. de kosten.
Pijbe Georgiens
contra
Eelck Hanse dr. gereq. HET HOFF cond. de gereq, onder de
gedane oblatie en consignatie van de penningen mitsgaders van presteerde cautie de landen en
huizinge met de annexen nader in de eis omschreven te verlaten en wel die de req. als eigenaar
gehoren, of aangaande de verklaring van dezelve tot zijn vordere eis niet ontfangbaar; onverkort
Andries Thijs zijn recht zo hij bevinden zal en de gereq. haar defensien ter contrarie, en om redenen
comp de kosten.
Lioetse Jaeijtses geass. met Hessel Sibrandts applt.
Contra
Willem Fckes als cessie
hebbende van Jetse Sibles en Wick Hoeijte drs. erfg. geappl. In Factis binnen 6 weken.
308. 1 juli 1617.
Meijnert Wijtses aplt.
Contra
Obbe Geerties, burger binnen Harlingen. ...
niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter......
Jan Intes Kingma als last hebbende van Trijnke Saecle dr. zijn moeder, en Dominicus Agges (
Aggei?) voogd van Anna Jan Suwaens mede geprefereerde crediteur van wln. Pieter Kingma. req.
Contra
Dirck Allerts, burger binnen Leeuwarden, als borg van Dirck Jans in leven gewoond
hebbende op De Rijp; gereq. HET HOFF cond. de gereq. om in handen van de commissaris zovele
gelden te stellen en te consigneren voor de voldoeningen van de taxatie van de kosten en schaden
bij Jarich Sickes zn. Atsma ter somma van 230 c.gld verkregen, met kosten van de executie nodig te
wezen, en de req. te bevrijen en indemneren en mede in de kosten.
Griet Aerens wed. van wln. Rienck Johannes, te Oenkerk, Marij Rienks wed. van Isbrand
Bartholomeus, te Wanswerd, en Sijdtske Rienks dr. het recht hebbende van Romcke Romckes, impt
Contra
Jan Taeckes en Minck Douwe dr; e.l te Hallum. HET HOFF verklaart de afkoop van
de huizen ende ontruiminge ten processe geroerd tussen partijen gecelebreerd te zijn [ PAG 309] en
condemneert de ged. de impt. te doen hebben de koopbrief, na inhoud van het geëxhibreerde,
concept, .... en de schaden etc, ...en tot 'sHoffs taxatie.
Botte Hanckes te Goutum, Contra
Oege Oeges te Wirdum, HET HOFF verklaart de ged.
met zijn presentatie te mogen volstaan en de impt. daarboven niet ontvangbaar.
Reijner van Putten, burger binnen Dokkum, voor hem en vanwege de andere geprefereerde
crediteuren van Alle Jelles. Imt
Contra
Beernt Jochums te Smalle Ee, ged.
HET HOFF zonder te letten op de exceptie en houdende de procedure voor geconcludeerd, en
gezien de verklaringen van Wael Taickes mede gedaagde, gedaan en verklaard in de akte van 17
mrt 1613; executabel, en verklaart de artikelen van Beernt Jouckes in handen van de Commissaris te
brengen, de somma van 200 g.gld; van Allerheiligen 1612 en 1613; en voorts alle jarn 100 gelijke
g.gld; ter tijd dat de impt. met e andere crediteuren van [PAG 310] Alle Jelles zo veel hem van
Wael Taeckes zoude mogen resteren, betaald zullen zijn,met intressen etc...
Agge Jouckes te Folsgara, applt
Contra
Reijner Bruijns burger en herbergier binnen
Sneek, ..... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.....
Machteld Jans dr. req.
Contra
Wolter Jans en Jan Wolters zijn zoon; HET HOFF
cond. de ged. te doteren met de somma van 250 c.gld; en comp. de kosten.
Jelcke Hoeijtema te Makkum, wed. van Reijn Meijes Lieuckema, voor haar en haar knn. Contra
Lieuwe Jarichs althans te Harlingen, voor hem en als vader en leg adm. van zijn knn. bij Pietrick
Gijsberts, zijn overleden huisvrouw, en het recht hebbende van Meijnert Jans en Pieter Eble dr; e.l
te Amsterdam, voor hem en als volmacht [ pag 311] van Bricht Joucke dr. bij advijs van Fopcke
Pieters haar man, geass. met de vs. e.l.; en expresse erfg. van wln. Hylck Pieters en Eeb Feite dr.

gewoond hebbende te Makkum, triumphant en geopposeerde, HET HOFF cond. de ged. zijn
oppositien kosteloos en schadeloos af te doen. En cond. haar in de kosten tot 's Hoffs taxatie.
(311)
Eernst van Aylva, mede gedeputeerde der Staten en Grietman van O.- Dongeradeel;
Contra
Jan Corten, brouwer te Harlingen. ..... contumax en verstekt hem van al zijn exceptien en ten
principale admitteert de impt. zijn vermeten te verifiëren.
Elisabeth Jans dr. wed. van wln. Adriaan v.d. Chijs in leven brouwer in “Het Swaenshals” binnen
Delft voor haar en als boedelhoudster.
Contra
Fonger Harings. ..... te
namptificeren 90 c.gld en ten principale in factis....
312.
Ige Ebes als cur. over Sijds Botte dr.; en als conj pers c.d.r voor Cleijs Ebes hun broeder,
triumphant
Contra
Wijbe Jetses gedoemde. In Factis voor v.d. Sande.
Haie Hylckes, req. CONTRA
Jfr. Eelck van Emingha, te Witmarsum, en Pieter Jans te
Hempens, Hessel Lieuwes en Gerrit Radijs, eerste deurwaarder van het Hoff.
In Factis voor
Ulenburg ad primam post magnas ferias.
Mr. Gerard van Leeuwen

contra

Jan van Leeuwen.

HET HOFF verklaart de gerequireerde met zijn presentatie te mogen volstaan; en om redenen
compenseert de kosten.
Oedts Sickes Campen rq.
Contra
Tsomme Jans te Engwierum. HET HOFF ordonneert
partijen te compareren voor Hillema, Rd. Ord. die hen zal verstaan en verenigen indien niet hem
informeren op zekere poincten van offitie POINCTEN: 1. Oft de req. ten achteren is aan Douwe
Popta de somma van [PAG 313] 561 g.gld 21 strs. En of daarvan liquidatie of anderzins bescheid
gemaakt is. Indien ja, dit te recouvreren. 2. Ofte de impt. voor deze 561 g.gld geen rente (?) heeft
ontvangen? 3. Ofte ook Bocco Douwes door middel van e.... ? de impt. aan zijn ten achter wezen
niet heeft geholpen, 4. Ofte de schaden en intressen bij Jannes Janckes erven door evictie
pretendeerd, niet zijn onder de vs 561 g.gld zijn begrepen of daarbuiten? 5. Ofte Douwe Popta geen
erfgenamen heeft. 6. Ofte deselve geen goederen heeft nagelaten waaraan de impts. achterwezen
zou zijn te bekomen?
Jacob Gerbrands voor hem en vanwege Gerls (?) Jans dr. zijn echte huisvrouw, als mede erfg. van
Reinsch Cierkcs dr. haar overleden moeder.
Contra
Rienck Folperts tot Tzum en Jan
Jans te Rauwerd. Ged. HET HOFF cond. de ged. om met de impt. te scheiden en delen de landen
het sterfhuis het sterfhuis van Rinsck Siercks dr. concernerende, en de impt. de gerechte derdedeel
te laten volgen. Met schaden etc.... voorts de impt. te leveren inventaris van brieven en
instrumenten bij Rinsck vs. achtergelaten, voor zo veel die onder de ged. zijn berustende, en de
impt. daarenboven niet ontfangbaar. En comp de kosten.
314.
Heiltie Douwe dr. wed. van dr. Lambertus Adius als erfg. van deselve. Contra
Rienck
Folperts voor hem en als m.e.v van Trijn Jans zijn e.h. HET HOFF cond. de ged. de impt. te
betalen 250 c.gld in een pertije en 60 c.gld in een ander pertije, met schaden en intressen sedert de
litescontestatie; en cond. hem mede in de kosten van de proceduren.
Auck Tialcke dr. binnen Bolsward, applt. Contra
Rintse Mintses, burger aldaar,
appelleerde .... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.....
Bauck van Arum, wed. van Jan van Emmerich, in leven secr. van O-Dongeradeel, en Johanna van
Arum e.h van Arent van Boijmer nu secretaris van hetzelve deel, als erfg. van Dirck van Arum in
leven adv. in de vs. Hove, hun vader, en voor 1/3 deel erfg. van Wln Lieuwe van Arum in leven
wijnheer te Leeuwarden hun oom.
Contra
Cornelis Cornelis, schepen der stede

Leeuwarden; als cur. over Geerthien Allerts zijn wln. zusters dochter. HET HOFF verklaart de
impt. voor 1/3 deel erfg. van Lieuwe van Arum, hun oom, [PAG 315] cond. te leveren perfekt
inventaris door ged. met ede gesterkt, van de goederen en actie door Lieuwe van Arum nagelaten.
En die voor een 3e part te laten volgen ( in marge: het instrument van Lieuwe van Arum, als het
tevoorschijn mochte komen.)
Eelcke Sibolts in Heech applt
Contra
Obiam Broersma, fiscaal der stede
Sneek. HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie verklaart de
geappelleerde orig. impt. tot zijn eis en conclusie niet ontfangbaar. En compenseert de kosten.
Jfr. Teth van Douma wed. Sijds van Botnia Contra
Eme Carstes en Siouck Sibrands e.l te
Akkrum. Het Hoff verklaart het accoord van 16 april 1614 executeabel en dientengevolge de zate
lands tot profijt van de impt. met de huizinge en vordere dependentien de verlaten en te ontruimen,
en haar impt. te betalen alle vruchten en profijten, die zij hadde mogen hebben en genieten. Sedert
de 1e mei 1615. en St. Pieter 1615. en cond. de ged. in de kosten.
316.
Gabbe Jans, burgemeester der stede Dokkum; het recht hebbende van Auke Hinnes en His Tietse
dr; te Aengium.
Contra
Wigbold Reijners te Aengium, voor hem en onder hypt.
caverende voor Ida Tyaards. HET HOFF cond. de ged. de impt. 10 gld te betalen, als rest van 150
g.gld; op allerheiligen 1615 verschenen. En op de volgende allerheiligen dagen 110 g.gld; als rest
van meerdere koopsomma. En comp de kosten.
Jan Remberts Syrcksma burger binnen Sneek, voor hem zelven en door cessie het recht verkregen
van dr. Rembertus Syrcxsma en van Saepck Agge Remberts dr. nagelaten wed. van Simon Jans en
als last hebbende van Saepck Remberts dr. e.h van Frans Jns, en c.d.r voor de kinderen en
kindskinderen van Rembert Agges.
Contra
Jetse Emes te Folsgare. Jan Hermans als
voogd vann Hylck Remberts te Swichum, en Eme Jans te Witmarsum.
HET HOFF cond. de ged. voor zoveel hij erfg. is van Anna Dou(w)es, hun moeder te presenteren
dat (hij) de goederen en landen bij de vs Anna Doues nagelaten en ontvangen en geniete jaarlijks 5
g.gld eeuwige renthe, met de achterstal vandien, ofte andersins de 150 g.gld aan de impt. te betalen,
met schaden etc. en voorts voor de commissaris Jongestal : POINCTEN . 1 Wanneer Anna de
moeder is verstorven. 2. Hoeveel landen Anna in de sate Grevinga te IJsbrechtum nagelaten heeft.
3. Ofte Remmert Agges uit de kooppenningen van wln. Eme Jans ( Jorns?) landen geprocedeert
ontvangen heeft 200 g.gld en uit wat oorzake. En wanneer zulks geschied is? 4. Ofte Mr ..Joucke
Grevinga de 540 g.gld bij Eme vs. op Grevinga sate verschoten, heeft gerestitueerd? 6. Wanneer
Foppe Imes vs. de landen van mr. Jouke Grevinga zate heeft verkocht? 7. Oft Ime de goederen van
Anna hun moeder uitgewezen heeft, en of de moeders goederen andersins door separatie bij de ged.
ontvangen zijn. 8. Ofte de gedaagde de erfenis van Ime Joris hun vader zich enigszins hebben
geimmissaert (?) ofte andersins zich daaraf hebben onthouden.
Jelle Pieters Contra
Jacob De Valck, schepen van LEEUWARDEN, het Hoff cond. de
gereq. om met de req. over de koopprijs en onder de req. staande te procederen. Volgens dien te
gehengen en te gedogen dat de uitspraak van preferentie, werde gedaan, verklarende de req.
vooralsnog niet ontvangbaar.
Watse Annes voor hem zelven en als conj. pers. van Pijer en Date Annes, zijn broeders, en Sibbel
zijn zuster,
Contra
Wibe Hiddes en Bauck Hoijtes e.l. geass. met Gatse Pieters en
Taed Sicke dr. e.l. In factis binnen 2 maanden per.
318.
Hotse Wibrands Doijema onder hypt .van goederen c.d.r voor Anne en Eme Doijema, zijn broeders,
Contra
Hans Douwes Stapert rendant , gereq. en gedoemde. HET HOFF verklaart de
gedoemde met de overgelegde presentatie te mogen volstaan, uitgenomen dat hij de prijs der
winkelwaren in rekeninge gehouden zal w....... te brengen, zo die verkocht zijn, ofte andersins de
estimatie vandien, tot arbirtage van de Hove. Alsmede pertinente aanwijzinge te doen van de prijzen

der granen op 31 jan 1614. Onverkort het recht van de impt. indien hij namaals zal kunnen betonen
enige posten voor uitschulden gesteld, in het geheel of voor een deel in het geheel geen uitschulden
zijn, en het sterfhuis te laste komen, ende mede volgend dien reserverende in het 19e en 25 e artikel
van het debat verhaald, en de gedoemde zijn defensiën ter contrarie; ontzeggende de triumphant
daar te boven zijn verzoek. Ende zullen partien voorts in executione hen met de poincten en vordere
saicken ten processe gediend en overgelegd mogen behelpen., compensatis expensis.
Jetske van Andringa te Bolsward, aplt in conv. en en reconventie; Contra
Gerrijt Coerts,
mede aldaar. Voor voorgaande commissaris....... POINCTEN: 1. Of de muur in kwestie een
gemene muur is? 2. Oft de in selve muur bij Gerrijt Coerts gaten zijn geslagen, ter plaatse alwaer te
voren gaten waren? 3. Oft de appellante en haar man en waterlossinge door de vs. scheidmuur
verkocht en te recouvreren het koopbrief. 4. Ofte de appelleerde antecesseurs servituut van
waterlossinge hebben ( geërfd?) in die vs. muur? 5. Ofte de appelleerde voorzaten daarvan 10, 20
jaar of langer in possessie stedig zijn geweest, bij weten en kennis van de appellantes huizinge? 6.
Hoe lange het geleden is, dat de appelleerden voorzaten hun waterlossinge deur de muur hebben
gehad?
Volgt : (op pag 319:) 7. Hoe lange tijde voor het doorhouwen van de muur, bij Gerrijt Coerts
gedaan, de vs. muur dicht en zonder gaten is geweest? 8. Oft Gerrijt Coerts die deurhouwinge niet
gedaan heeft in een dichte muur. 9. Oft de regenback niet staat dicht aan de muur in kwestie? 10.
ofte de vs. regenbak niet verhindert de loop van het water? 11. Hoe lange de vs. bak in het huis is
geweest, 12. Oft de waterlossinge onder des appellantes plaats lopende heeft, (....) dan ofte die
vervangende is, de gote ( in de ?) muur vs. 13. Hoe die nu is lopende na de deurhouwinge.
319.
Mr. Augustinus Polman adv. v.dezen Hove althans residerende binnen Zwolle. Contra
Saeke Siccama wonende te Lions, voor hen en intervenierende voor Willem Jans te Westergeest.
........... niet ontfangbaar..............
Sipcke Jetses te Marsum c/ux applt.
Contra
Griet Isbrands wed. van Frederik
Sipckes te Stiens geappelleerde. Het Hoff verklaart de applt. bij het vonnis van de Nederrechter
niet bezwaard.
Taco Alberts impt
Contra
Jacob Pieters en Marten Wabbes, ged. ..... te namptificeren de
somma van zestig car. gld. En 3 strs, en ten principale in factis.
320.
Fermer Fermers ( Former?)
contra
Epe Hettinga. In Factis voor Saekema, voor
de eerste dag na de grote vakantie.
Gale Galema req.
Contra
binnen 3 weken peremptoir.
Capiteyn Johan Spencer,
In Factis voor Jongema.

Douwe Maurus requireerde. In Factis voor Harinxma en
Contra

Focke Poppes applt.
Contra
Hendriks In factis binnen 6 weken

Jelle Dirks voor hem en voor Lijsbeth Tiaers zijn e.h.
Jan Sijtses intervenierende voor Jan Meinards, en Thijs

Tiaerd Hermans als voogd van Wijts Reiners, en Thijs Hendriks Gerrardy, als voogd van Geeske
Reyners zijn e.h.;
Contra
Aebe Allema ged. en exipient.
In Factis voor Jongema. In reguard van Tiaerd Hermans binnen 14 dagen.
Ludu Jans , req,
Contra
Marten Dirks c.s ; HET HOFF releveert de req. tegens
verloop van tijd, gunt hem alsnog de tijd van 3 weken on haar produktie te mogen doen cond. haar
niettemin in de kosten retardati processus.
321.

De Heren Gedeputeerde Staten app. en gecondemneerden
Contra
Abbe Hiddes,
triumphant; HET HOFF cond. de opposanten hun oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. En
dat de triumphant in gebruik werde gesteld van de Cingel ten processe geroerd.
Pier Annes Reen req.
Contra
Adriaan Wierds req.
HET HOFF cond. de
gerequireerde de req. te restitueren de somma van 55 g.gld; 8 str en 5 penningen, en de gerechte
vierdepart van 220 c.gld. 14 strs. bij de reqiureerde uit de naam van Jan Wierds, zijn broeder van de
req. ontvangen. Met schaden en intressen, en comp. de kosten.
Douwe Abbema mede deurwaarder van het Hoff, voor hem en voor de andere erfg. van Bocke
Douwes Abbema, zijn vader en als cur. over Sibren Alberts, req.
Contra
Breutick
Feijtes mede assessor voor het gerecht van Wijmbritseradeel. HET HOFF doende recht in
conventie cond. de ged. te namptificeren de somma van 421 g.gld en ten principale in factis in
forma, zo in conventie als in reconventie.
322.
Anne Taeckes huisvrouw van Minnert Joursma, met consent en authorisatie van deselve. Contra
Rintse Edes te Niawier. HET HOFF verklaart de applt. niet bezwaard bij het vonnisse van de
Nederrechter.
Hessel Liewes voor hem zelf en voor hem en voor de ingezetenen van Pingjum, resssumerende de
proceduren bij hetgeen bij zijn volmacht Eelcke Tiepckes is gedaan. Impt
Contra
Tije (Tie?) en Yge Rommertha en Hylcke Sickes als v.v Eets Rommertha, zijn e.h.; en Jouck
Rommertha met de vs. broers voor Tetke Rommertha hun jongste zuster, en c.d.r.
Het Hoff recht doende op de verzochte poincten verklaart de impt. niet ontfangbaar.
323.
Sibrand Hans req,
Contra
Heren Orck van Doijem, Rd. Ord. voor hem en als voogd van
Jfr. Hilck van Humalda requireerden. HET HOFF de melioratien en deterioratien bij partijen
wederzijds tegen elkander beschouwd, compenseert de vordere melioratien in der gereq. landen te
laste komen van 46 c.gld 13 strs; en compenseert de kosten.
Pibe Wopkes te Boer, triumphant en impt. van brieven van executie
Contra
Fedde
Pibes te Minnertsga, gedoemde en opposant. HET HOFF adproberende de besognen van de
deurwaarder, interponeert daarop decreet, dat de koop van de landen nog eenmaal zal worden
geproclameerd over de kerk en het gerecht, .... etc etc.... Comp exp.
324.
Douwe Sierks tichelaer buiten Harlingen, op het Konings Tichelwerk.
Contra
Pieter
Egberts, burger en houtkoper te Leeuwarden; gedaagde. HET HOFF houdende voor bekend de
obligatiebrief van 7 aug 1616, en de acte van liquidatie van 7 aug 1614 , cond. hem te betalen de
somma van 133 c.gld met schaden etc. en in de kosten. En de boeten van de contumacie.
Dirck Alles Leydecker impt.
Contra
Dr. Diminicus Strigelius adv v.d Hove.
HET HOFF doende ten principale recht cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat onder de
overgelegde sententie de penningen in handen van de selve koper te lichten, en kosteloos en
schadeloos af te doen, en in de kosten van het proces, tot tauxatie van den Hove; cond. de ged mede
in de kosten van de contumacie
Johannes Petri Duijrswold en Hoijte Haijtsma tesamen occupernde voor de gemeente van
Minnertsga.
Contra
Schelte van Aebingha, te Hallum en Adam van Paffenrode te
Bilgaard, nom ux. als mede erfg. van Jfr. Anna van Lyauckema hun overleden zuster en Hessel van
Hermana ged. HET HOFF cond. de ged. als erfg. van Anna vs. de impt. te betalen gelden door
oorzaken van drie jaren verschenen, ieder jaar 530 g.gld; en daarna ieder jaar gelijk bedrag,
tengevolge van Jfr. Anna testament, en in de kosten tot 's Hoffs taxatie, en verklarende de impt.
Hessel van Hermana niet ontfangbaar.

Dirck de Bloem wonende binnen Leuwarden als volm. van Daniel Bloem zijn broeder als m.e.v van
Ipcke Freerks dr.
Contra
Dr. Jacobus Fabricius adv. v.d. Hove intervenierende voor
Sijds Hendriks slachter, Cleas Thonis, Pieter Aerns (?) en Dirck Claes. Ged. HET HOFF cond. de
ged. de impt. te betalen 280 g.gld; met schaden etc.... en comp de kosten.
326.
Gerrijt Hermans te Cubaard, als cessie en transport hebbende van Intse Tiercks impt.
Contra
Ulbe van Aylva en Sijds van Lyklama, .... aan de impt. te betalen 300 c.gld met schaden en
inrtessen en onverkort gedaagdes recht nopens de helft van de schuld van Jfr. Impck van Dekema
en Comp Exp.
Rudolf Artopaeus, dienaar des Godd Woords binnen Franeker.
Contra
Jan Jans Snijder en
Yd Tiaerds e.l. en Dirck Obbes (Ofkes?) en Griet Jans insgelijks, e.l en Lieuwe Lieuwes en Frans
Gijsberts Ens, allen burgers binnen Franeker. In Factis binne 5 weken naastkomende. En binnen 3
weken in staat van wijzen te brengen.
Hendrickien Roelffs impt
Contra
Willem Jans als vader en voorst. van zijn knn. bij Marij
Dirks en gesterkt met Joachim Eijlards, curator van de kinderen, en Douwe Abbema req. IN Factis
voor Ulenburg en in staat van wijzen te brengen voor de eerste dag na de grote vakantie.
327.
Thijmen Andries impt.
`
Contra
Capitain Johan Spencer. Ged. HET HOFF
cond. de ged. aan de impt. te betalen 200 c.gld; met intresssen gehad en geleden.
Outger Dirks
Contra
Fopck Hancke dr. gereq.
.... nog de tijd van 3 weken om
zijn produktie te mogen doen.... en in staat van wijzen te brengen.... en retardati compensatis.
Siurd Jochums Unia
Contra
Douwe Maurus te Beetgum.
..... te betalen de somma van 200 c.gld.... met de achterstallige intressen..... en in de costen.
Oege Claes en Wouter Jans als mannen en voogden van Imck en Jantien Jans hun e.h's; en als cur.
over Aert en Sibren Jans zonen en hun sterkmakende voor de 3 onjarige knn. van Simen Pieters en
Machtel Aerts als erfg. van de vs. Machtel.
Contra
Sijurd Pieters tot Wrans.
IN Factis voor v.d Sande.
238.
Regnerus Annius adv. v.d. Hove, als cur. over Baucke Sierks Rommertha, qui bonus interdictum
est, geassisteerd met Trijn Rienks de e.h. van Baucke vs. Contra
Sijurd Rienks te Arum,
hen sterkmakende voor zijn zusters Hoijtske en Gaets Riencks. HET HOFF cond. de ged. te
verrekenen aan schulden de impt. tot last komende in de scheidinge niet aangezien, de geëiste 300
g.gld of hetgeen niet verrrekend is, aan de impt. betaald zal worden, met schaden etc.... en
daarenboven niet ontfangbaar.
Jfr. Josina van Aytta, wed. van Pieter van Tetlum, gereadsumeert de proceduren
Contra
Dr. Dothias Wiarda cancelier van de welgeboren Graeff Enno van Oost Friesland, voor hem en voor
Jfr. Catherina Potgieserinne, wed. van Aggeus Albada, in leven sindicus der stad Spiers, en Jfr.
Margaretha Hartingh, huisvrouwe van dr. Johannes Lumpshoff advocaat voor de Rijkskamer te
Spiers.
..... verklaart de impt. niet ontvangbaar.....
329.
Kempo van Donia
Contra
de erfg. van Wijtse van Camminga.
HET HOFF releverende de req. tegens verloop van tijd gunt hem nog een maand om zijn produktie
te mogen doen, en in staat van wijzen te brengen op de eerste dag na de grote vakantie.
Anne Carstes
Contra
cond hem in de kosten.

Jelle Andries. .... ontzegt de req. zijn verzoek en in de

Hette Gerckes Rheen, Keimpe Hessels als cur. over Schelte Aeltses en Sipt Aeltses gedaagden.

Contra
Dominicus Meilama HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. op des
impt. eis te antwoorden,
Botte Foppes
Contra
Trijn Freerks wed. .... niet ontvangbaar...... onverkort hun
recht in executione en om redenen compenseert de kosten.
330.
Sybrant Wijties, triumphant
Contra
Uble Errijts. .... de oppositie kosteloos en
schadeloos af te doen..... des dat hem bij relaxatie van de huizinge en landen genoegzame cautie te
worden gesteld. En compenseert de kosten.
Jan Cornelis van Hemert, burger binnen Harlingen, en als cessie en transport hebbende van Freerk
Douwes en Benne Freerks. Contra
Ariaan Schaff (t) als cur. over Andries Schafft.
HET HOFF rejekteeert de exceptie en cond. de ged. op des impt's eis te antwoorden.
Jacob Dirks c/ux applt.
Contra
Pieter Frans burger binnen Sneek, appelleerde,
..... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.....
331.
Dr. Dothias Wiarda, cancellarius van de welgeboren heer Enno, grave tot Oostfrisland, voor hem en
als last en proc. hebbende van Catharina Potgieserin, wed. van Aggeus (Aggei) Albada, in leven
sindicus binnen Spiers, en Juffr Margaretha Haersting, als erfg. ex testamente van wln. de heer
Aggeus van Albada en c.d.r onder verband van goederen;
Contra
Jffr. Josina van
Aijtta, wed. van Pieter van Teetlum, resumernde de proceduren van deslve, ged. in conv. en impt. in
reconventie HET HOFF verklaart de impt. erfg. van de vs. Albada, en cond. de ged. de goederen
te laten volgen, met vruchten en profijten , met schaden en intreessen etc. tot de volle relaxatie; en
ook van de voorgaande administratie rekening te doen, insgelijks met de intressen vandien; en in
RECONVENTIE verklaart de impt. tot haar eis niet ontvangbaar. En cond. haar in de kosten, na de
publikatie van de getuijgen te vallen, en de vordere in beide instantien compenserende.
332.
Aelt Coolwagen als erfg. van Rorik (?) van Harderwijk zijn oom, als volm. van Cornelis van
Buijcksloot, zijn nagelaten wed; Andries Andries in Holland, Anthoon de Moll als last en proc.
hebbende van Sijurd Meijnerds van Duijnen, en Maxmiliaan Langwier als mede cred. van Jacob
Sander Balbian en wln. Sara Luz, e.l. eigenaars van de tafel van lening binnen Leeuwarden.
Contra
Nicolaus Mandekens, Jochum Jans Secrtetaris van het Hoff te Delft, Nicolaas
Rochus en Isaar Luz als gecommitteerden der gez. crediteurs wln Jacob Sander Balbian en Sara Luz
e.l.; en res de proceduren.
HET HOFF verstekende de advocaat Pruissen vanwege Jan Jacques Gerbijn van antwoord
condemneert deselve en Joachim Jans vs. Nicolaes Roclaes ( Rochus?) en Isaar Luz in hun qlt. alle
boeken en maandelijkse staten, der tafel van leninge binnen Leeuwarden in handen van de
commissaris die van de tafel mogen blijven en ook die niet van de tafel mogen blijven, de impt.
doen visie en vertoninge om hen geriven (?) daaruit te mogen bekomen, voort te doen rekeninge,
bewijs en reliquia, van hun administratie sampt de opkomsten van de tafel sinds de 4e april 1609.
tot profijt van degenen die geprefereerd zal wezen. Comp Exp.
33.
Jfr. Hester van Haerda, req. Contra
Ernst van Donia grtm. van Leeuwarderadeel; en Lenerd
Huijghes te Akkrum. HET HOFF cond. Leonard Huijghis hem te laten autoriseren tot curator over
de req. verklarende de req. tegens de andere requireerde niet ontfangbaar
Cornelis Faber, burger binnen Leeuwarden; impt Contra
Daniel Liewes universele erfg.
van Maeijcke Hendriks,
HET HOFF houdende het instrument van 29 april 1613 voor bekend
cond. de ged. te betalen 200 c.gld, met schaden etc.... en verklaart de goederen van wln. Maijcke
Hendriks daarvoor gehypothekeerd. En mede in de kosten.
Elisabeth Jans wed. van Adriaan v.d. Chijs in leven brouwer in de Swaenshals in Delft, voor haar en
de goederen van de vs. Adriaan nagelaten als boedelhoudster.
Contra
Fonger Harings te

Bolsward. Te namptificeren 90 c.gld......... ten principale in factis.
334.
Carst Wisses,
Contra
Douwe Jorcks, gereq.
HET HOFF releverende de req.
tegens verloop van tijd, gunt hem de tijd van een maand om zijn produktie te mogen doen.
Jurgien Hendriks burger te Leeuwarden, Boudewijn de Blocq mede aldaar, Pier Foeckes, burger
binnen Harlingen, als cred. van Fecke Tabes en His Gerrijts, e.l
Contra
Schelte van
Aebinga voor hem en voor Jfr. Gerland van Liauckema e.l en c.d.r. In factis voor Saeckma.
Lieuwe Jarichs als m.e.v van Rijckien Stevens
Contra
Evert Cornelis als borge onder
renuntiatie van discussie voor Cornelis Jacobs c/ux. ......... te namptificeren 100 dalers en ten
principale in factis. Voor de eerste rechtdag na de grote vakantie.
Lijsbeth Johannes dr. req.
Contra
Foecke Hermanij als cur. over het weeskind van Fecke
Wins (?) gereq. HET HOF..... gunt hem alsnog een maand om zijn produktie te mogen doen cond.
nietemin de ged. in de kosten.
335.
Jacob van Loo als voorst. van Albert en Maijecke van Loo zijn kinderen bij Maijke Eijlards dr.
Claes Claes als m.e.v van Neel Eijlards dr; Joachim Eijlards voor hem zelve, en Siurdke Pieters dr.
als voorst. over Antie en Wijbe haar kinderen bij wln. Meijnard Eijlards, als erfg. van de v.s Eijlard
Meijnerds hun resp. vader en grootvader CONTRA
Lubbert Ilama, voor hem zelven en Erik
van Aerssen nom/ux. Gereq en exc. HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir
te antwoorden. Reserverende de kosten.
Jacob van Loo, deurwaarder van de comptoire van de domeinen als voorst. van Albert en Maeijcke
zijn kinderen in die qual erfg. van Maycke van Douma hun schoonmoeder.
Contra
Lubbert Ilama, en Dirck v Aerssen nom /ux. HET HOFF rejecteert de exceptie en cond. de ged.
peremptoir te antwoorden.
336.
Mr. Eelco Dronrijp, adv. v.d. Hove als volm. van de crediteuren van wln. Frans van Cammingha, in
leven hopman over een compagnie voetknechten en als last hebbende van Henricus Regnerij, not.
publ. en als volm. van Kempo van Donia, Rd. Ord. als erfg. onder ben v. inv. van de vs. Frans van
Cammingha.
Contra
Pieter Jans als wonende onder de klokslag van Leeuwarden.
HET HOFF verklaart de acte en het daarop volgende decreet executabel, cond. de ged. om in
handen van de commissaris te stellen de somma van 93 g.gld en een stuiver. Sedert de 1e
verschijninge, en cond. de ged. mede in de kosten.
Deselve Eisers;
Contra
Jacob Dirks ged. HET HOFF verklaart de acte en het decreet
daarop gevolgd executabel, cond. de ged. te consigneren 290 c.gld met schaden etc...; en mede in de
kosten.
337.
Schelte Van Aebinga
Contra
Focke Tabis en His Gerrijts, en hun knn.
HET HOFF houdende het proces voor geconcludeerd wijst partijen in factis binnen een maand
peremptoir; en ad primam post magna Ferias. (= op de eerste dag na de grote vakantie)
EERSTE RECHTDAG GEHOUDEN DE 2e SEPT 1617.
Ida Epes dr. geass. met Gerrijt Simons haar oom.
Goingarijp. In Fatis binnen 6 weken peremptoir.

Contra

Mr. Jan Dirks, schooldienaar te

Gatse van Andringa als last en proc. hebbende van Jfr. Luts van Walta, wed. van Hector van Bosn.?
Contra
Jelle Doedes als m.e.v van Japcke Simons sdr. HET HOFF rejekteert de excepte
cond. de ged. peremptoir te antwoorden res. de kosten.

Jacob Jacobs gezworen bode van dezen Hove, als m.e.v. Tijed Oedses, hun huisvrouw. Contra
Pieter Can geappelleerde. In Factis in forma.
338.
Dr. Albert Monnikhuis als cessie en transp. hebbende van Lenert Tiesses, triumphant Contra
Claes Henres (Heins?) in factis binnen een maand, peremptoir.
Deselve

Contra

Deselve. Idem.

Adriaan Schaft impt
Contra
In Factis binnen 2 mnd peremptoir.

Hopke Lolkes e.h van .... (meed?) Simons

Dr. Hero à Schingen geauthoriseerd cur. over de goederen van Jan Jacobs Stellingwerf, absent.
Contra
Willem Jans en Bauck Thonis e.l. ged.
HET HOFF rejecteert de exceptie en
cond. de ged. om de impt. eis te antwoorden, res. de kosten.
Bon, Wisse Jelles wed. voor haar en haar kinderen, onder ren S.C. Vell. Contra
Sierds wed. van Giolt Jenckes voor haar kinderen. In factis binnen 2 maanden.

Rompt

Johannes Piers en Jelle Jans zoon, volmacht van enige eigenerfden van Oldelamer. applt.
Contra
Jeroen Winter, geass. met Pieter Dirks geapp. HET HOFF rejekteert de exceptie en
ord. partijen voor Doma en Jongestal; res. de kosten.
Watse Folkards als man en voogd van Eedke Tiesse dr. zijn e.h en c.d.r applt
Contra
Douwe (Doubo) Jacobs als m.e.v. van Ens Jesse dr; zijn e.h; ook onder verband van goederen.
In factis ante formam c ~ ium fantomam peremptoir (?).
Epo van Hettinga dijkgraaf van de contributie van Wonseradeels Zeedijken, Lolle Epema idem van
Hemelumer Oldephaert,Nnoordwolden en Utingeradeel, opposanten.
Contra Siurd Siouckes,
triumphant. In factis voor van de Sande.
340.
Jffrs. Hiske en Hylck van Feitsma impt.
contra
Julius van Eijsinga, overste van het
Frieschen Regiments, intervenierende voor Tiepke Fetses zijn landzate. Te compareren voor de
commissaris. POINCTEN : 1 Wanneer Here Heins van de zate nu bij Tiepke Fetses bewoond is
gekomen. 2. Oft de vaart door de tille altijd vaarbaar is geweest. Ook voor dat Homme Feitsma de
tille heeft gelegd? 3. Ofte de doorvaart gemeen is geweest, allen die in de registeren staan
contribueren, ofte dat de contribitie gedaan is in aanzien van de waterlossinge alleen? 4. Oft de
impetranten aleer de vaart slatten tot haar kosten, van de singel tot de Hereweg tot in de tille, dan of
de andere daar in gecontriubueerd heeft. 5. Wanneer Tiepcke Fettie die drompel in de tille heeft
doen weg nemen? 6. Tot wiens verzoek de drompel in de tille was gemaakt, en tot wat doel? 7. Oft
de heren landzaten op hun eigen recht ofte heeren Wijtse vs. recht hebben gevaren? 8 Oft de impt.
daar van kennis heeft gehad, en hoe lang het geleden is dat de impt. daarvan wetenschap heeft
gehad?
Elisabeth Gosses wed. dr. Henricus Gualtherij voor haar en haar kinderen, req. Contra
Joachim Eijlards als principale en Jan Blocq als borge voor de vs. Joachim. HET HOFF rejekteert
de exceptie en cond. gereq. bij de excipient peremptoir te antwoorden. Reserverende de kosten.
( 341)
Frans van Donia hopman van een vendel soldaten van het Friesche regiment
Contra
Tietske Rispens wed. van Nanne Pibes,voor haar en haar kinderen,
HET HOFF rejekteert de
exceptie
Aeltse Douwes en Saeck Willems e.l. Impt. Contra
Tied Ritske en Gosse Hettes. HET
HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden. Reserverende de kosten.

Metske Rompts als man en voogd van Tietske Lieuwes, als erfg. van Lieuwe Sapes en c.d.r. voor
de andere erfg.
Contra
Jouck Harckema geassisteerd met Arend Bauckes haar
teg. man, en Jan Jans als vader en voorst. van zijn 5 kinderen bij Foeck Harkema, als erfg. van
deselve en het recht hebbende van Foleff Harckema. In Factis binnen 6 weken peremptoir.
342.
Hesel Lieuwes als volmacht van het dorp Pingjum, triumphant
Contra
Tyd ( Tije?) en Ige
Rommertha c.s. gedoemden. ........ rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te
antwoorden, cond. hen in de kosten.
Dr. Albert Monnikhuis adv. v.d. Hove, req. Contra
Claes Heres gereq. En exc. ....
rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir op de req's eis te antwoorden.
Dr. Gellius Hillema Rd Ord. als mede erfg. van Arend Oeds, en Houck Meijnerts dr. e.l.; en
vanwege de mede erfg. mediate als immediate.
Contra
Otto Cornelis en Magdalena
Emkes dr. ged. In Factis voor Hillama. Binne 2 mnd.
Claes Heres intervenierende voor Olfert Heres,
Contra
Henricus Regnerij en Hidke
Thomas e.l. req. en impt. HET HOFF viderende het incident verklaart de gereq. ongehouden te
zijn de intentie van Claes Heeres te admitteren. Reserverende de kosten.
343.
Roeloff Joachims in qlt. Impt.
Contra
Eijdso van Terwisga, als univ. erfg. van
Johannes Terwisga in leven grietman van Stellingwerf Westiende. Ged. .... te compareren voor de
commissaris....... POINCTEN: 1. Ofte Albert Claes en de vader van Alijt en Vrouck heeft
toebehoord de halve zate “In de Rusken” genoemd, gelegen in het dorp Donkerbroek. 2. Oft hem
Albert in de zate meer heeft toebehoord? 3. Ende oft hij ook meer kinderen heeft gehad, en
nagelaten dan Alijt en Frouck (!) vs. 4. Oft Hessel Eijsses en Alijdts Alberts dr. e.l.; en Joachim
Jans en Alijt vs. land in de vs. zate hebben gekocht, hoeveel en van wie? 5. Wie buiten Albert Claes
de eigenaars van de vs. zate zijn geweest. 6. En hoe groot part de andere eigenaars daarin hadden?
7. of deselve parten verkocht zijn en aan wie? 8. Oft de patroon daarin ook land had en hoeveel? 9.
Oft de kinderen van Hessel Eijsses en Alijt Alberts en van Joachim Jochums ook voormonden
hebben gehad en van wien? 10. Daaraff de copie van de authorisatie te recouvreren. 11. Oft van
deselve kinderen goederen geen beschrijving of inventarisatie is gemaakt? 12. Zo ja, deselve te
recouvreren. 13. Oft alle Pieters oft zijn huisvrouw mede land in de zate heeft gehad en hoeveel.
[PAG 344] 14. Of deselve aan des impt. ouders verkocht ( heeft?) 15. Oft Lense Eeblis of zijn
huisvrouw de derde part van de vs. zate heeft toebehoord; en of hetselve is verkocht aan Hessel en
Alijt, en daaraf het bescheid te recouvreren. 16. Oft Joachim Jans en Alijt op de zate een nieuw huis
hebben gebouwd? EN 17. Oft bij decreet verkopingen zijn geschied van deze zate en huizinge? En
het te recouvreren. 18. Wie zulks heeft geconsenteerd? 19. En tot wiens laste zulks is geaccordeerd?
20. Item, de grotigheid van de schulden van de requirant te vorderen en daaraff de bescheiden,
mitsgaders de koopbrief ofte decreet van de grietman Terwisga des gedaagdes vader ( te tonen?)
Claes Martens req. Contra
Jr. Worp Tijesens, mede gedaagde. In Factis voor de heer
Hillema voorgaande commissaris om liqiudatie te maken, van de kooppenningen kosten en
anderszins, over de koop gevallen, en partijen voorts te verstaan en te verenigen, binnen een maand
naastkomende; en te procederen naar de stijl van den Hove.
Saecke Feijckes req.
Contra
Joachim Gosses gereq. In factis binnen 3 weken, en
binnen 8 dagen daarna in staat van wijzen te brengen.
Meijnt Johannes als m.e.v van Pietrick Jans dr. zijn e.h en c.d r. onder verband van goederen.
Contra
Jan Claes gereq.
In Factis voor Aede van Eijssinga binnen 6 weken.
345.
Gerloff Sipckes en Pieter Steffens als m.e.v van Claeske Fetses, voor haar en de mede erfg. van
Henrick Hessels, hun oom, etc. en onder verband van goedere, req.
Contra

Wibrand Simons voor hem en als voogs van Lolck Jurriens dr. zijn e.h; als erfg. van Trijn Sapcke
dr. zijn e.h's moeder. In Factis voor Eijssinga binnen 6 weken peremptoir.
Saepck Eeske dr. wed. van Eeuwe Eisma, en haar kinderen mede als erfg. van deselve. Contra
Johannes Ulbes. HET HOFF cond. de ged. bij provisie met de begonnen exceptie te suspenderen,
ter tijd partijen ten principale zullen zijn gescheiden, binnen 14 dagen te procederen en in state van
wijzen te brengen.
Joachim Lubberts Req.
Contra
Andries Jacobs voor em intervenierende in die qual.
voor Homme Tyaards, Hancke Heijnes, Francke Martens Claes en Hendrik Egberts, en Jelis
Johannes gerequireerden. In Factis binnen 3 weken peremptoir.
346.
Woll Ottes vor hem en als m.e.v. van Eets Hijlck e dr.
Contra
Meijnt Bonnes triumph.
In Factis binnen een maand peremptoir.
13september 1617.
Haye Hijlckes te Pingjum, contra
dr. Regnerus Annius als cur. over Bauck Rommertha,
HET HOFF verklaart de ged. met zijn presentatie te mogen volstaan, en de impt. voor het meerdere
niet ontfangbaar.
Dezelfde requirant
Contra
Trijn Rienks e.h. van Baucke Bommertha, requireerde.
HET HOFF cond. de ged. om onder de presentatien bij de impt. gedaan te betalen de helft van 88
c.gld; 16 strs; met schaden en intressen sedert de litescontestatie, en schaden nog te hebben en te
lijden, onverkort ged. haar recht aangaande de 25 g.gld en de impt. zijn defensien ter contrarie, en
cond. de ged. mede in de kosten tot 's Hoffs tauxatie.
347.
Meijle Tijaards, burger en bakker binnen Leeuwarden,req.
Contra
Herman Frans
voor hem en zijn e.h. gereq. HET HOFF verklaart de gereq. boven de presentatie in het 38 artikel
van het dupliek gedaan niet ontvangbaar en comp. de kosten.
Claas Thonis, voor hem en zijn knn. bij Neelck Cornelis dr; en als erfg. van haar volgens sententie
van de 27e okt 1612. req.
Contra
Ael Aeriens dr. wed. van Cornelis Gerrijts van
Iselmuden, en Thonis Gerbrands als me.e.v. Van Arieanke Cornelis dr. gereq. HET HOFF cond.
de ged. om het overgelegde inventaris te vergroten met 6 koeijen en 4 kalveren en aangaande de
vruchten van het jaar 1601 alsmede de uitschulden ende wat de req. ontvangen zou hebben, ord.
partijen weer voor het Hof te verschijnen, waar v.d Sande hen zal verenigen etc. En de triumphant
aangaande de vruchten van 1602 en alle volgende jaren van declaratie zal mogen dienen , gelijk
mede hij wordt salff recht gelaten in cas van scheidinge neffens hetgene bevonden zal worden bij
Gerrijt Cornelis van Iselmunde (?) meer als bij Ael Ariens dr. ingebracht te zijn, en wat van Jan
Jans erfenisse ontvangen en opgenomen is, tot welk einde de partijen hun zouden mogen behelpen
met de stukken ten processe bevonden en om redenen compenseert de kosten. PAG[348.]
POINCTEN 1.Oft alle vruchten van het jaar 1601 voor het versterven van Cornelis Gerrijts van
Iselmunde al verkocht waren? 2. Indien ja, wat de vruchten opgebracht hebben. Of de penningen die
voor de dood van Cornelis vs. al opgekomen en ontvangen waren. 3. Indien nee, hoeveel vruchten
toe nog voorhanden waren. 4. Of alle uitschulden in de inventaris gesteld ten tijde van Cornelis vs.
al bestonden of na de tijd opgelegd zijn? Van deselve uitschulden de brieven en instrumenten
bescheid te recouvreren. 5. Ofte Claae Thonis alle percelen in het inventaris ontvangen heeft en
daarvan mede bescheid zo daar genoeg ( ënich”) voorhanden is te recouvreren.
Ael Arriens der wed. van Cornelis Gerrijts, van Jjselmonde
Contra
Monnikhuis; .... niet ontvangbar, ondanks haar eed..... en comp de kosten.
Douwe Abbema deurwaarder in den Hove, opposant.
.... ongehouden om ad litem te contesteren.....
349.

Contra

Dr. Albert

Dirck Jacobs opposeerde.

Jidke Franse dr. geass. met Stephano Abbema als cur. lit over deselve. Contra
Maijke
Jarichs, nagelaten wed. van Frans Frans; ged. HET HOFF cond. de gedaagde te gehengen en te
gedogen dat de ged. een bekwame curator zal kiezen, , dientengevolge haar testamentaire curatele te
abstineren alsmede te doen bewijs rekenschap en reliquia, van de administratie en restitutie van de
goederen onder haar berustende, met kosten etc..... en comp de kosten.
Betke Meijnards dr. e.h van mr. Johannes Frankena, Jacob Canter van Oosten, Johannes Bernardi,
als man en voogd van Christina Swalue, Ebe en Otte Swalue, voor hen en voor Hillegond en Jeldu
Swalue hun zusters, gedoemden. Contra
Lucia Willems triumphant. IN Factis voor
Eisinga.
Jarich Hiddes als cessie en transport hebbende van Wibrand Fed.... es. impt. Contra
Hero van Inthiema. HET HOFF rejekteert de exceptie; te nampotificeren 140 c.gld en ten
principale in factis.
350.
Ju Hinnes voor hem en Cornelis Jans insgelijks, en Cnelis (!) als broeder van Wessel Frans, c.d.r.
als erfg. van Marij Wessels hun overleden moeder. Contra
Sijuck van Wijngie,( Winia)
onder ben. v. inv. van Deijtze van Winia zijn overl. broeder, In factis binnen 2 maanden.
Wibe Gerrits applt

Contra

Peiter Heckes (Herckes?) apelleerde. In Factis in forma.

Sijtse Atses in Poppingawier, voor hem en voor Syeurdt, Feijck en Athe Athes, zijn broers en
zuster, en als conj.pers c.d.r;
Contra
Jan Auckes te Tzim (Tzum !) als voorm. over
het weeskind van Wouter Auckes bij Griet Reins dr. HET HOFF cond. de ged. te passeren
absolute quitantie van 1275 c.gld met de aankleve vandien. Mits ontvangende van de impt. 10 g.gld;
met schaden etc, bij het passeren van deselve kwitantie. En comp de kosten van het proces.
351.
His Lamberts, wed. van Paulus Frans, zn. Ens in leven burger in Bolsward, impt. Contra
Jan Fransz. raedsman der stede Bolsward, Hendrik Joostes, Pieter Hermans, en Popke Geerts, reass.
de proc. bij Ded Aernts wed. van Jurgien Cents, en approberende hetgeen bij haar is gedaan.
HET HOFF cond. de gedaagde het verkochte huis te laten volgen zo veel in hem is, met schaden
etc. en comp exp.
Naenck Wijties wed. van wln. Wijbe Lieuwes, op't Nieuwland buiten Leeuwarden, Tiepcke Wijbes
te Jelsum, en Jelle Douwes te Winsum, als voogd van Auck Wijties, alle kinderen en erfg. van
Wijbe Lieuwes vs.
Contra
Sijurd Hendriks, burger en vendrich binnen
Leeuwarden, als man en voogd van Atke Dirks dr. als erfg. van Dirck Rienks haar vader, en c.d.r
onder verb. v. goederen. ...... niet ontfangbaar...........
352.
Gabbe Sijbes snijder te Oosterwolde, onder het dorp Driesum,
Contra
Arend Bauckes,
burger in Dokkum, en Uwe Wierds in Buitenpost, ..... niet ontfangbaar..........
Pibo Albada als geauthoriseerd cur. over de nagelaten kinderen van Sijuck van Donia in leven te
Oosterend gewoond hebbende.
Contra
Johannes Idts wonende te Bolsward. Als
volmacht van Hotse Donia te Lons, ( Lions? , Bons?) HET HOFF cond. de gereq. om zijn actie
nopens de 8 pondematen lands binnen de tijd van en maand te institueren, bij gebreke vandien,
imponerende hem perpetuum silentium ( voor immer te zwijgen) en cond. hem mede in de kosten
van de proceduren.
Gose en Johannes Wijbe zonen, req.en triumphanten;
In factis voor Hania vorgaande commissaris.

Contra

Holcke Tijaards gereq.

Hendrik Aeriens zn. hoen wonende aan St. Anna Parochie, req. Contra
Claes Willems
aldaar, Theunis Arijens, en Hidde Sijtses als cur. over het nagelaten weeskind van Cornelis Sijtzes,

gewoond hebnde aan Onze Lieven Vrouwen Parochie. ... onduidelijk en doorgehaald ... te betalen
de schaden in marge : twee...
Homme van Hittinga burgemeester der stede IJlst als cur. over Hijlckien van Hittinga zijn zuster,
Doco van Hittinga hopman onder de hopman Focco van Ripperda en Catharina van Hittinga zijn
e.h.; impt. in conventionis en ged. in rec. Contra
Anthonis van Hittinga in Warga, idem in
reconventie en in conventionis. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 42 g.gld; met
schaden etc... en voor de vordere eisen niet ontvangbaar; en in reconventie verklaart de impt. boven
zijn verzoek niet ontvangbaar. En compenseert de kosten.
354.
Ige Broers c/ux te St Nicolaasga, applt. in conv. en geappelleerde in reconventie.
Contra
Ete Anske dr; wed. van Cornelis Reijns .... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
Gercke Wijbes burger binnen Leeuwarden, voor hem en voor Wijbe Gerckes Hoptilla zijn zoon
luitenant van hopman Rogier Slijp, Wijbe Gerckes, Trijn, Femme en Tzijet Gerckes zijn drs. en
onder hypt .van goederen caverende de rato.
Contra
Douwe Wilckes als cur. ad litem
over Margaretha Hanse dr. HET HOFF cond. de ged. ter oorzake van minzien (?) ten processe
verhaald, aan de impt. te betalen 96 g.gld; vanwege zijn zoon en zijn drie dochters. Te samen
gelijke somme. En Jan Gerckes zijn zoon tot de vordere eis niet ontfangbaar. En in de kosten tot 's
Hoffs taxatie.
355.
Gercke Wijbes, burger binnen Leeuwarden, als vorige;
Contra
Mr. Gerrijt de Blau, adv.
v.d. Hove; HET HOFF verklaart de impt. boven zijn presentaitie in de dupliek gedaan niet
ontvangbaar.
Gercke Wijbes, nogmaals als voren
ontvangbaar.

Contra

Simon van Benthem

idem, niet

Gercke Wijbes, nogmaals als eerder,
Contra
Mr. Gerrijt de Blau, adv. v.d. Hove.
HET HOFF cond. de gedaagde ter zake van injurien ten processe verhaald aan de impt. in zijn
eigen naam 128 g.gld cum expensis. (= met de kosten)
Gercke Wijbes adv. v.d. Hove als eerder, Contra
Simon Jans van Benthem, .... ter zake
van injurien, 128 g.gld cum expensis
356.
Hijlck Riemersma wed. van wln. Cornelis van Aengium, en de verhaalde Riemersma ook suppoost
van den Hove.
Contra
Christoffel Hardenbergius, dienaar des Godd. Woords,
Willem Meijnards, Douwe Sierks, en Wibrand Feddes voor hen zelven, en als volmacht van de
gemeente en het dorp Midlum interveneierende voor Neel Douwe dr, en haar onbegevene kinderen.
geapp. en ged. HET HOFF verklaart de aplt. en orig. gedaagden niet ontfangbaar, onverkort hun
recht en dat van de proc. gen. over het recht van collatie,van het leen, zo zij bevinden, zullen horen.
Sicke(e) Jelles te Oosterzee, als v.van Tae Maroks ( = Marcks) dr. zijn huisvrouw.
Contra
Rincke Harmens te Wijkel, voor hem en als m.e.v. van Geerzien Pieters dr. zijn e.h. .... niet
bezwaard bij het vonnisse van de Nederrechter.
357.
De vorige als m.e.v van Tea Marcks dr. ( hier juist geschreven) Contra
Rencke Hancks te Wijkel. Als m.e.v van Geerck Pieters zijn e.h. Geen uitspraak.
Tiepke Hommes u.n.v en vanwege Goslijk Sybes, en Jets Sijbe dr. de weesknn. van Sibe Gosliks,
contra
Taecke Hettes. requireerde.
In factis voor Eisinga binnen 14 dagen en dan na 8
dagen in staat van wijzen te brengen.
Douwe Inses en Sijurd Goorda, impr en exc.

Contra

Jan Siurds ged. HET HOFF

rejekteert de exceptie en cond. de ged. om peremptoir te antwoorden. Res. Exp.
Hans Jans, deurwaarder van den Hove,
Contra
Gerbrand Diorres, als borg voor dr. Otto
Athonides. Ged. .... te namptificeren zowel tegen de borg als tegen de debiteur 100 C. gld en 10
penningen.
358.
Andries Claes cum uxore, ged.
Contra Sibrand Hans in zijn qlt. HET HOFF cond. de req. te
gedogen dat de examinatie van de getuigen voor Seackma werde gedaan, res. de kosten.
Daem Jans en Henrick Walings, voor zich en voor de gezamenlijke crediteuren van Waling Jans en
Antie Pieters dr. In Factis voor Jongema.
Herman Aeldriks als ex. test. erfg. het recht hebbende van Pieter Hendriks Hesop , imp.
Contra
Arien Willems gd. HET HOFF, rejekteert de exceptie, en cond. hem op de eis
van de impt. te antwoorden.
Georg, Jhr. toe Schwarzenbergh, uit naam van Wilhelm en Frederich S. zijn zonen, bij Vrou
Suzanna van Meckema, en Sicke van Dekema, als bestevader van Hylck van Eisinga, Jr. Julius van
Meckmans, voor hem en hij en Schwarzenberg te samen ook vanwege de erfg. van Philips
Meckmans, als erfg. van Feije Meckmans (?) en dr. Aede van Eissinga Rd Ord.; Jhr. Julius van
Eisinga overste luitenant, als erfg. van Frans van Eisinga, in leven Rd. Ord. en van wln. Ritske van
Eisinga, hun wln. vader, en respectieve oom en zij samen en Pieter Eisinga, grietman van
Rauwerderhem, [PAG 359] als erfg. van wln Fecco van Eijssinga, hun oom en Pieter van Eissinga
als erfg. van wln Tijalling van Eissinga,in leven Rd. Ord. in dezen Hove, zijn vader en zij tesamen
caverende de rato voor Jfr. Luts van Meckmans, huisvrouw van Douwe van Ailva, en de erfg. van
Jfr. Suzanna van Meckmans alsmede de erfg. van Scipio van Meckmans, in leven Grietman van
Collumerland.
Contra
Jr. Sibrand van Osinga, Grtm. v. Wonseradeel, mede ged. van
de Staten van Frld. te Metslawier en Frans van Humalda bestalte hopman van een vendel knechten,
als erfg. ex test. van Carel van Sternzee, in die qual. intervenierende voor Claes Freerks en Lutkse
Gerrijts e.l. ged.
HET HOFF condemneert de interventeurs de zate en state Pappinga genaamd
aan de impt. te laten volgen, met schaden etc....; onverkort inventeurs hun recht tegen de pretensien
van melioratien, en cond. hen in de kosten.
Thijmen Andries burger binnen Harlingen, applt Contra
.......... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.......

Fokel Idses te Harlingen.

Cornelis Sipkes impt
contra
Otte Rinnerts ged. HET HOFF rejekteert de exceptie,
en cond. de ged. peremptoir te antwoorden. En reserveert de kosten ad finem litis.
360.
Jacob Canter van Oosten binnen Dokkum, als last en proc. hebbende van Douwe Bockes, Jan
Isbrands, Gerrijt Rienks en Taeke Jarichs, alle crediteuren van Douwe Merks en Bauck Rommerts
dr. e.l. te Westergeest.
Contra
Dominicus Thonis als last hebbende van Dirck Claes
zijn schoonvader, als koper van landen in kwestie, ..... om de kooppenningen in handen van de
commisaris van den Hove te stellen, ...........
Bonne Bijma voor hem zelven, als last en procuratie hebbende van Geert Bijma, req.
Contra
dr. Johannes Hoptilla, als voogd van Rintie Mattheus dr. zijn e.h.; en als cur. over de andere
kinderen van wln. Matheus Pieters en tsamen erfgename van hem. ...... onder genoegzame cautie te
betalen 1000 g.gld met schaden etc. comp exp.
Jr. Duc(o?) van Jongema als voormond over de weesknn. van Edsart van Grovestins, en Jffr.
Franske van Jongema in tijden e.l.; en Paulus van Gemmenich, secr van Franeker, Nicolaas
Johannes Dienaar des Godd. Woords te Beetgum, en Freerk Vrimoed, luitenant van hopman Taecke
van Hettinga. Contra
Jr. Johan van Govestins domheer te Utrecht. gereq. In Factis binnen

een maand.
361.
Jan Bents (?) te Achlum, als vader en leg adm. van zijn knn. bij Tiets Rintse dr, en als transport
hebbende van Here Sibolts, als m.e.v van Rints Rintse dr; en Pieter Ottes in tijden e.l.;
.... te betalen de somma van 100 g.gld; met schaden etc....
Julius van Eisinga overste lieutenant van het Friesche Regiment als last hebbende van de
ingezetenen van Wirdum, en Jr. Viglius van Aijtta als volmacht van Swichum, en zij beiden voor
hun eigen interessen, Contra
Dirck Pieters te Goutum, ged. HET HOFF cond. de ged. de
gedane bevelen alles in vorige state te(her?) -stellen en zijn oppositie daartegen kosteloos en
schadeloos af te doen.
362.
Maritgen Jans,
Contra
Mr. Simon Bernardi, conrector binnen Franeker, als voogd
van Neel Doijma zijn e.h.; ged. HET HOFF cond. de ged. elk bijzonder te betalen 300 c.gld met
schaden etc...
Evert Everts als m.e.v van Bauck Sipckes Roorda, als erfg. van Jets Sipcke dr. haar moeder; impt
contra
Leenard Huijghis en Popcke Roorda als last hebbende van Haio Ringia, als erfg. van
Maria Huighis zijn e.h. ged.
HET HOFF cond. de ged. uit de erfenis van Sipcke Roorda de
impt. te laten volgen en ontvangen Unciam van de vs .erfenis, met vruchten en profijten etc.... en
voorts niet ontvangbaar. En in de kosten.
Geertien Lykles, nagelaten wed. van Cornelis Lenerds Swartien, voor haar en haar kinderen bij
hem, Dirk Henricks Bugge als last hebbende van Henrick Dirks Bugge, en Cornelis Michiels zijn
zwager, impt.
Contra
Cornelis Gales te Steens, gedaagde. HET HOFF cond. de ged.
om de huizinge ten prcesse geroerd te relaxeren, en ontwijken. Onverkort de gedane verbeteringen.
En comp. de kosten.
363.
Piecke Hans te Loijngha
Contra
Jelle en Hoijte Greults zonen te Sibranda buren, als
erfg. van wln. Greolt Jelles haar broer. ... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter....
Pier Annes Rheen binnen Harlingen,
Contra
....... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.......

Paulus Jans appelleerde.

Jelle Greolts als vader en voorst van zijn knn. bij Christina van Albada, Contra
Lieuwe van Albada, te Poppingawier aan de impt. de somma van 100 c.gld met schaden en
intressen te betalen.....
Pier Jacobs Epema, als principaal en Tijerck Tijerks Drijeburch (?) en Frans Martens Kijl als borg
ged. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen elk apart de somma van 260 g.gld met
schaden etc....
364.
Dirck Rijeurdts burger en koopman binnen Leeuwarden, in cas van arrest
Contra
Willem Meijnards te Zwolle, principale debiteur, arresteerde en Johannes Wilts Franckena als borg
ged. HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de mede ged. te antwoorden op de impt. eis.
Pieter Gerbrands erfg. Jan Tijercks, Nanne Mannis nom ux; als het recht hebbende van Intse Jans
hun stiefvader Gerbens Gerbens, voor hem zelve en mede het recht hebende van Jacob Pieters en
Reinu Olpherts.
Contra
Syurd Syurdts te Harlingen. In factis voor Saekema.
Henricus Regnerij
Contra
Olphert Heres gedaagde, en exc. HET HOFF rejekteert de
exceptie en cond. de ged. om op des impt. eis te antwoorden.
Simon Jans applt.

Contra

Jan Jans zn. Duijff appelleerde. HET HOFF rejekteert de

exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden.
365.
Mincke Alberts in Collum, opposant
Contra
In Factis voor Hannia.

Jacob Benedictie opposeerde.

Roeloffke Beernts wed. Paul Jacobs, voor haar en haar kind.
Contra
Marijke van
Velsen wed. van Hendrik Lautenbach, requireerde. IN Factis voor Jongestal, binnen een maand
peremptoir, en dan binnen 14 dagen in staat van wijzen te brengen.
Gerrijtzie Sijbrands dr. req.
Contra
weken daarna in staat van wijzen te brengen.

Saaff Hendriks

In Factis voor Eissinga, en drie

Romcke Sipckes voor hem zelven en als voormond voor Jelcke Jencke dr; e.l en hun weeskinderen.
Contra
Agge Annes en Pijeter Sijurdts als voorm over de drie oudste kinderen van Hans
Agges, bij Pijetie Sijurdts de olde in echte getogen. HET HOFF rejekteert de exceptie cond. de
gequireerde op de impt. eis te antwoorden, peremptoir; reserverende de kosten.
366. 13 okt 1617.
Dirck Jelmers applt.
Contra
Sibe Jans geappeleerde. In factis binnen 1 maand.
Gadué (?) Meinerts als tutor over Friese Frieses. triumphant
Contra
In Factis binnen een maand en binnen 14 dagen in staat van wijzen te brengen.

Eelcke Claeszn.

Sijbren Dirks aan St Jac. Par. als voorm. over Toentien Dirks, onmondig, bij Willemke Arieans, nu
e.h van Hesel Frans, en Hessel als voogd van Willemke zijn huisvrouw,en c.d.r.
Contra
Tading van Adelen. In Factis voor de commisaris binnen 6 weken.
Intse Nolles als voogd van Martien Jacobs zijn e.h.; als last en proc. hebbende van Meus Jcobs, en
Rints Jacobs allen te Bolsward. Triumphant
Contra
De wed. en erfg. van Lieuwe
Haenckes gedoemde. In Factis, binnen 6 weken per.
Heijltie Douwe dr. wed. Lambert Adius als cesssie en transport hebbende van Jan Luitiens en
Brecht Beerns. Impt. Contra
Epe Tietes en Popcke Jacobs. e.l; In factis binnen een maand.
367.
Goijck Wijbrands e.h. van Sicke Heringha, Contra
Dirck Wibrands te Harlingen, als man
een voogd van Bocke (!) Aesge dr; als erfg. van Fecke Aesges haar zuster, en Aelert Roelands ten
echte gehad hebbende Atke Aesge dr; en door donatie het recht van de andere erfg. hebbende.
HET HOFF doet te niet het vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe sententie recht doende
verklaart de applt. voor als nog niet ontvangbaar, onverkort nochtans het testament van Esge
(Aesge) Jans ten processe overgelegd, na de door van de appelllant, nopende de liqiudatie van
Esge's goederen, in de nieuwe sententie gedaan, exempt de uitstaande taefel, die alsdan voor de
helfte gedeeld zal worden.
De Proc. Gen. vanwege de Gedeputeerden dezer Landschappe
Contra
De Hr. Sicco van
Dekama voor hem en voor Impck zijn zuster, nu e.h. van Haio van Scheltema te Sexbierum, en erfg.
van Duco van Dekama zijn huisvrouwen broeder mede gedaagde. .... niet ontfangbaar.........
368.
Taetske Jans dr. wed. van wln. Herman Harckens. En Anna Harckens en Jacob Claes har man als
erfg. van de vs. Harckens.
Contra
Sas Epe dr. wed. van Meile Rinnerts, voor haar
en als geauthoriseerde tutrix van haar 5 onmondige knn. en geassisteerd met Rinnert Meiles haar
oudste zoon; maior annis zijnde, gedaagden HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 125
c.gld met schaden etc.
Gatse van Aandringa, voor hem en voor Elizabeth Andringa zijn zuster; impt. Contra
Viglius Buijgers als man en voogd van Jffr. Elizabeth van Ockinga. HET HOFF cond. de ged. de

impt. te betalen 94 g.gld; met schaden etc en voorts niet ontfangbaar. En comp de kosten.
Douwe Abbema deurwaarder vn dezen Hove, impt
Contra
Freddrijck Freercks nu te
Dongjum wonend. Ged. HET HOFF doende recht ten principale cond. de ged. te betalen 58 g.gld
an de impt. met schaden etc... en in de kosten tot s Hoffs tauxatie.
396.
Rienck Rinckes burger en postulant binnen Staveren, reducent. Contra
Otte Rinnerts
nom/ux erfg. van Siuwe Gelmers, gereduceerde. HET HOFF verklaart de reducent niet bezwaard
bij de baar ten processe overgelegd.
Oene Oenes, rentmeester van het gasthuis binnen Leeuwarden, voor hem en voor Trijnke Gosse dr.
zijn huisvrouw, impt.
Contra
Jan van Elen te Sneek ged. en gecontumaceerde.
HET HOFF houdende de overgelegde obligatie voor bekend cond. deze de impt. te betalen, 400
c.gld met schaden etc.... en in de kosten tot s'Hoffs tauxatie.
Gerrijt Jans van Burum voor hem zelven, en door scheidinge het recht hebbende van zijn twee
broeders.
Contra
Hans Jans voor hem en voor Jouck Ritske dr. etc... gedaagde
HET HOFF houdende de overgelegde obligatie voor bekend, cond. de ged. de impt. te betalen 400
c.gld met schaden etc..... in de kosten van de proceduren en in de boeten van de contumacie.
Baucke Feijes te Dokkum, Kempo Thonis te Holwerd, en Jacob Bouricius als mede curator over
Beitske Peima zijn nicht. Impt
Contra
Jacob Jans te Holwerd, als dijkgraaf, zo hij
wordt geconvenieerd, en Aeltien Sibrands dr. aldaar, en Pieter en Lyuppe Jeske zonen, reass. de
procedure bij Gerrijt Tyercks ged. ..... niet ontfangbaar..... onverkort hun recht tegens Aeltien
Sibrands aangaande de Kijfhoek, ten processe verhaald. Mitsgaders de aanwas van dien.
370.
Jeijp Tyeards onder verb. v. goederen intervenierend voor Bernt Reiners en Hil Hendriks. e.l.;
Contra
Pykle (..) Lykles secretaris van Stellingwerff Westeinde, als proc. hebbende van
Janthien Freerk Uthie dr, e.h van Sijurt Sijurdts Jelckema, appelleerde. In Factis voor Pontiaan.
Pieter Tyaaerds als erfg. van Tyaerd Tyaerds zijn broeder, req.
Contra
Sibel Martens en
Fecke Tyebbes als cur. over de oudste weesknn. van Jacob Agges, req. In Factis voor Eisinga
Trijn Pieters , Anne Meijnerts, applt

Contra

Gosse Pieters. appelleerde In Factis.

Auck Barents dr. wed. Cornelis Intzes, impt.
Contra
Jan Rintses en Anna
Romcke dr. e.l.; In Factis binnen 2 maanden en voor Pontiaans dag in staat van wijzen te brengen.
Jelle Buwes (?) als cessie hebbende van Pier Lolles, en Auck Jelle dr; impt
Sible Hisses en Tet Botte dr; ...............te namptificeren 640 g.gld...........

Contra

Jr. Bocke Feitsma, grtm. over Kollumerland, en Nieuw Cruijsland, ratione officij.
Contra
Rienck Olpherds voor hem en vanwege zijn kinderen bij wln. Alijt. zijn overledene huisvrouw. ged.
In Factis ad primam post Pontianus.
371.
Jan Hendriks ale het recht hebbende van de erfg. van Cornelis Jans, en c.d.r onder verb. v.
goederen.
Contra
Pieter Alles en Rixt zijn huisvrouw, IN Factis binnen 6 weken peremptoir.
Trijn Jans, wed. van Hendrick Jans Langespits, voor haar en als moeder van haar knn. Impt
contra
Jelle Jans en Impck Jacobs e.l.; In factis voor Hania.
Claes Martens impt. Contra
Pieter Jans als v.v. Ebel Jans, wed. van Egbert Nannes (?) en
vervangende de persoon van Kempo Egberts. Te nampotificeren 150 g.gld....

Idsart Grevinga, triumphant
Contra
Rompt Jacobs c.s ged. HET HOFF rejekteeert
de exceptie en cond. de ged. om op de impt. declaratie te dimunueren en cond. hen in de kosten van
de playdoije tot 's Hoffs tauxatie.
Meijne Rinks
Contra
Hidke Mircks gereq.
HET HOFF releverende de impt.
tegens verloop van tijd, gunt hem de tijd van 40 dagen om zijn produktien te mogen doen, cond.
hem niettemin in de kosten.
Taede Wibrants voor hem zelven en als conj. pers. voor Simon Jans en c.d.r; applt.
Contra
Toenis Stoffels , Rienck Epes en Francke Dirks in hun qlt applt. In Factis binnen 6 weken.
372.
Wobbe Tijalles
Contra
Popcke Wijtzes. nom ux. In Factis binnen 2 maanden.
Rompcke Rompckes Twijnbergen als man een voogd van Ebel Aucke dr. Hofma,
Contra
Tyal Aucke dr. Hotsma met consent en assistentie van Wigle Rouckema haar man. Voor
Lyklama, POINCTEN.: Ofte de voorslagen van de zoensluiden ten processe geroerd, zijn
verstanden van “eindelck van elx .... ehach....” hoeveel ieder man elk wel behoren nae goede
arbitrage van hun landen zich des verstaande aangaande de zate in aenschouw genomen, op de
grootheid der zate en beslag vandien .
Auckien Polman e.h. van Gerrijt de Blau, ad.v.d. Hove, triumphant
Contra
De erfg.
van Sicke Jans, en de voorstanders Johannes d.... en Oege Oeges voor hem zelve en Pier
Johannes als voorm. over de oudste kinderen van Sibe Johannis, en dirck Paulus in zijn qlt.
gedoemde. HET HOFF taxerende vruchten profijten en emolumenten en de kosten en schaden ter
somma van 420 g.gld; ord. dat sententie tussen partijen van 19 april 1612 ter zelfder somme met de
intressen haar voortgang zal hebben.
373.
Georg Vrijheer te Schwarzenberg, Watze van Ockinga en Tading van Adeelen, als volm. van de
ingezetenen van Menaldumadeel req,
Contra
Johan van Grovenstins mede
Gedeputeerde in de Staten van Utrecht. gereq. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de
resterende 300 c.gld met schaden etc.....
De voogden van het St. Anthonis Gasthuis binnen Leeuwarden req.
Contra
Jan
Attis gerequireerde; HET HOFF cond. de ged. om de impt. te guarranderen nopens de 1 ½ g.gld
uit de landen bij de impt. van de gedaagde gekocht, alsmede te restitueren 10 g.gld; 14 strs. bij de
impt. zelf van de achterstallige renten betaald. Comp de kosten.
Johan Martens Gravius ontvanger van Wijmbritseradeel, en Barbara Hoijtema e.l; als cessie en
transport hebbende van Pierr Lolles, voor hem en als m.e.v van Bauck Jelle dr. zijn e.h impt.
Contra
Lolle Piers voor hem en als man en voogd van Jancke Buwes, c.d.r. Ged.
HET HOFF verklaart de impt. neffens de helft van 600 g.gld tegen Bauck Jelles niet ontfangbaar,
en nopens de andere helft te namptificeren 300 g.gld en ten principale in factis.
374.
Joucke Jochums, mede rekenmeester dezer landschappe en Grietman en ontvanger van
Smallingerland, impt
contra
Eijte Lijebbes te Bornbergum. HET HOFF
condemneert de gedaagde ter zaken van injurien ten processe verhaald aan de impt. te betalen de
somma van 44 g.gld. Cum expensis.
Robert, Jacob en Henrich Aerts te Harlingen, als geauthe cur. over het sterfhuis van Henrick Jaans
Plencken req.
Contra
Jan Cornelis, burger aldaar; HET HOFF verklaart de req, niet
ontfangbaar; en comp de kosten.
Gatse van Andringa als het recht hebbende van Elisabeth van Andringa zijn zuster, ged. in conv.

contra
Wiglius (Viglius) Buijgers als m.e.v van Elisabeth van Ockingha, als univ. erfg. van
Lolle van Ockinga haar vader. In reconventie. HET HOFF in reconventie recht doende cond. de
ged. de impt. te betalen 1/5 part van 430 c.gld met de intressen etc. geleden. Verklarende de impt.
tot zijn vordere eis niet ontfangbaar; onverkort zijn recht indien hij namaals bethonen kan van wln.
Lolle Ockinga schulden voor het echt met Jfr. Elisabeth betaald te zijn, met clausule over 245 g.gld
aandeel.
Finnert Isbrands, voor hem en als man een voogd van Tijd Feijte dr. en c.d.r.
Contra
Luts Fijte der wed. van wed. van Douwe Thomas, burger en smid in Leeuwarden en als
voogd van Fos Fijte dr. zijn huisvrouw. HET HOFF cond. de requireerden, voor zo ver zij erfg.
zijn van Tijaard Vitus, hun resp. oom en broeder, ter oorzake van kostpenningen te betalen sedert
27 juli 1611; tot zijn versterven toe jaarlijks 100 dalers, met kosten etc; onder deductie van ¾ van
24 c.gld bij de req. van Jacob Peijma ontvangen, en Luts Vitus in haar aandeel deducere 1 ½
jaarhuur van zekere vierde part huizinge, alderheiligen 1614 verschenen, tot 25 g.gld jaars,
eveneens met schaden en intreessen, en comp. de kosten.
Lijsbet Claese dr. wed. van Sipcke Ritskes te Franeker triumphant, en impt. van brieven Contra
Ansck Here dr. wed. van Roeleff Jans te Staveren, gedoemde, Wibrand Pieters te Hemelum
eerste koper, de magistraat van Staveren, Lieuwe Sipckes, Hanne Thomas, olde burgers aldaar,
Wibrand en Floris Here zonen, Neel Jans, de burger Reiner Allards, Rinck Rinckes, Claes Harings,
Agge Jans, Jelle Jans, Evert Everts, Taedu Gaetses, Douwe Rinnerts, Ulcke Pieters, allen binnen
Staveren en Wibrand Piers, allen protestanten. En tesamen gedaagden. HET HOFF adproberende de
besognen van de deurwaarder interponeert daarop decreet dat de koop van de gerechte helft van de
brouwerij en gereedschap nog eenmaal over de kerk en het gerecht zal worden geproclameerd,....
op de 9e november eerstkomende, en cond. de koper zijn handen te ijdelen van de penningen indien
hij aan de koop geraakt, en de gecondemneerde zulks te gedogen. En de oppositie kosteloos en
schadeloos af te doen.
376.
Hendrik Seerps ( Serops?) als voogd van Maycke Hendriks , mede voor Jan Hendriks zijn
schoonbroeder, en in die qual erfg. van wln. Hendrik Jans. Contra
Aeltie Borrijts wed.
Hendrik Jans. HET HOFF ord. dat de helft van de boelgoederen zal worden opgebracht in handen
van de commisaris; en dat onder de presentatie in zijn replijk gedaan.
Aelt Coolwagen als erfg. vn Rurijck van Harderwijk, zijn overleden oom, en Cornelia Binckler,
wed. van Andries Andries in Holland, Anthoon de Moll als last en proc. hebbende van Sijurd
Meijnerts van Duijnen, en Maxmiliaan Langwijr als mede crediteuren van Jacob Sanders Balbian,
en Sara Luz; eigenaars van de tafel van Leeninge te Leeuwarden. Contra
Joachim Jans,
secr. van het Hoff te Delft; Nicolaes Reclaes en Sander Luz voor de crediteuren van wln. Jacob
Sanders Balbian, en Sara Luz vs; en Jan Jacques Gerbijn gewezenen kassier van de tafel van
Leeninge binnen Leeuwarden. ...... de gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.
377.
[ Doorgehaald] Wigle van Buijgers .....
Contra
de wed. en erfg. van Bocke D.
Abbema....
Jacob van Loo, deurwaarder der Comptiore van de Domeinen als voort van Albert en Maijke van
Loo, en universeel erfg. van Maijcke Douma, zijn wln. schoonmoeder. Contra Lubbert IJlama.
HET HOFF verklaart de impt. erfg. van Maycke van douma, en cond. de ged. te relaxeren de halve
huizinge in de libelle uitgedrukt, en de huren daarvan, sesdert het huwelijk van Maycke Eilards, met
intressen etc. en daarenboven niet ontfangbaar. Comp. de kosten.
Jacob van Loo, als voorstander van Albert en Maycke v. Loo kinderen van Maycke Eijlards, Claas
Claas als m.e.v van Neel Eijlards dr; en c.d r. en Joachim Eijlards, voor hem zelven en Siurdke
Piers dr. als moeder en wett. voorst. over Antie en Bijcke haar kinderen bij Meijnard Eijlards, [PAG
378] hun vader, resp. bestevader.
Contra
Lubbert IJlama. HET HOFF verklaart het
testament van de partijen vader gerumpeerd (?) te wezen, cond. de de impt. mede ab intestate ( ....)

en in die voegen tot de scheidinge en delinge vandien te procederen, en hetgeen daarbij bevonden
wordt daarbij te laten competeren, en te laten volgen met de vruchten etc. niettemin partijens recht,
in de scheidinge en nopende de restitutien, zo, na inhoud van hun vaders dispositie ende rechte
bevonden zal worden, comp exp.
379.
Raphael Mathijs, nom/ux; als last en proc. hebbende van Botte Tijettes. Contra Monte Jacobs te
Bozum, Taecke (?) Eijes, en Nanne Pibes Abbema. HET HOFF cond. de erfg. van Nanne Pibes
Abbema de ontvangen 290 c.gld in handen van de commisaris van den Hove te brengen, en de
mede ged. dat deze uitgekeerd zal worden aan de genen die preferentie .... worden, Comp Exp.
Merck Bonnes, secr. der stede IJlst, als cessie hebbende van Wijbe Uulbes Foeckema, Pieter
Pheltens, de erfgenamen van Cornelis Aukes en Bauck Cornelis dr; in tijden e.l. en Tijaerd Pieters
voor zijn knn. bij wln Grietien Andries, Jan Jans en Auck Gerbens dr; e.l ; Jan Jans goldsmid,
Michiel Tijs, de wed. en erfg. van Obias Broersma, de erfg, van Cornelis Douwes, en Uulck Lolcke
dr; Rienck Folperts voor hem en en c.d.r. voor de crediteuren van Johanna van Fervouw, laatst
huisvrouw van Lyuwe Ens.
Contra
Orck van Doijem mede Raad in dezen Hove, als
cur. over Atke van Doijem, en Seino Leeuwen als tutor over Grietke en Ancke Ens; als nagel.
kinderen van Johanna Fervouw, en hen dragende als erfg. onder ben. v. inventaris van deselve haar
moeder. HET HOFF verklaart de impt. niet ontfangbaar.....
380.
Jfr. Christina Sas wed. en boelhoudster van Beernt van Uteninge, in leven secr. van Utrecht, als
erfg. van haar man S.C. Vell.
Contra
Herman Hendriks en Jelmer Jans Versteveren.
HET HOFF restituerende de impt. tegens de acten van procuratie en adjudicatie, voor de helft der 6
morgen gekochte venen, om de bevelen hen gedaan op te volgen, onverkort hun recht van niaar,
ook bij nieuwe instantie voor het gerecht van Opsterland, zo zij bevinden zullen.
Jr. Hessel van Hermana te Minnertsga, req.
Contra
Jr. Schelte van Aebinga, als man
en voogd van Gerland van Lyauckema, Adam van Paffenrode als me.e.v. van Emerentiana van
Paffenrode en hun sterkmakende voor Jfr. Lucia van Lijauckema, zijn e.h en c.d.r. voor de erfg. van
Anna van Lijauckema. Gedaagden. HET HOFF liquiderende de competentien bij partijen
wederzijds voor den Hove als voor de baarsluiden gememoreerd, cond. de gereq. aan de req. te
betalen de somma van 1250 g.gld; 17 penn. en 4 strs. Cum expensis. Nopens de vordere poincten
in factis in forma.
381.
Douwe Abbema, deurwaarder van den Hove, Wilcke Jans, burger en lakenkoper in Leeuwarden, en
Herman Pieters te Morra, triumphanten en impt. van brieven
contra
Sijuck van Unia te Marrum, gecondemneerde, Jr. Rienck van Burmania, Gtrm. v. Ferwerderadeel;
en Albert Monnikhuis adv. en Andries Claess te Marssum, protestanten en bijzitters. HET HOFF
verklaart de gedoemden de oppositie tegens Wilcke Jans en Douwe Abbema schadeloos af te doen,
en in de kosten en tegens Herman Pieters, in factis in forma.
Hinne Hoijtema, thans te Leeuwarden,
Contra
Folckert Ockes Broersma, assessor van
het gerecht van Haskerland.
..... niet ontfangbaar..... en comp de kosten.
Geertruijd Eijlards e.h. van Dirck van Aerssen met auth. van deselve en Dirck voor zich;
Contra
Jacob van Loo deurwaarder van het comptoir der domeinen, als vader van Albert en Maijcke van
Loo, Neeltgen ?Eijlards e.h. van Claes Claes, Joachim Eijlards , en Siurdke Pieters als wett. voorst.
van haar kinderen bij Meijnard Eijlards. HET HOFF restitueert d req. tegens de aanvaardinge van
het erfschap, van wln .Eijlard Meijnerts, en tegen alle schadelijke attentaten dien aangaande, en
cond. de ged. zulks te gehengen en te gedogen.
Taecke Taeckes, burger en biersteker binnen Harlingen als het recht gekregen hebbende van Jan
Sansers en Trijntie Pieters
Contra
Jfr. Juliana van Horion, te Sneek, als moeder
van haar knn. bij wln Georg Flud, in leven capitein van een Engelse Compagnie, gecondemneerde

voor haar zelf en voor haar kinderen
HET HOFF cond., om de impt. volgens eis te betalen 125 c.gld; met schaden etc. en voorts niet
ontfangbaar. En cond. de ged. in de kosten van beide instantien.
Wilthetus Matthiae, adv. v.d. Hove; Contra Adriaen Willems te Embden, als man en voogd van
Griete Landegge zijn e.h als universeel erfg. van Lamme Landegge, haar bestemoeder en erfg. van
Pieter Hesops vader. .... te betalen 70 c.gld met schaden etc..... onder deductie van 28 c.gld
383.
Jantgen Cleijs dr. e.h van Claes Douwes, goudsmid binnen Leeuwarden, als erfg. ex test. van
Tyerck Cornelis wln har eerste man. Contra
Ryurd van Roorda in Hennaard.
......... de gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen door de sententie van 27 okt 1602.
Rudolfus Artopaeus, Dienaar des Godd. Woords binnen Franeker, impt. in conventionis en ged. in
reconventie; Contra
Jan Jans snijder, en Ida Tyardts e.l Dirck Obbes, en Griet Jans, e.l.;
Lieuwe Liuwes en Frans Gijsberts Ens, burgemr. binnen Franeker. ged. in conventionis,
HET HOFF compenserende en diminuerende wederzijds, verklaart partijen beide niet ontfangbaar
jegens elkaar.
Aethe Taeckes te Britsum, en Hebbe Taeckes als cur. over Taecke Taekes hun broeder, en Tijd
Taecke dr. hun zuster, en de vs. Hebbe voor hem zelven.
Contra
Impcke Teyes als
cur. over Hiltie Aeles en Teye Aeles als erfg. van Aele Teyes hun vader beide te Wirdum en Feycke
Sijurds te Tzum. Ged. HET HOFF cond. de ged. om de impt. te betalen de helft van 1573 g.gld;
27 strs. en 7 penningen, en Impcke en Teye Aeles de somma van 100 g.glds; met schaden etc... ...
Taede Wibrands burger in IJlst
Contra
Hid Agge dr; wed. van Bintie Fetties, onder de
klokslag van Sneek. HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter; en cond. de ged. te
betalen een eeuwige renten martinis 1613 (?) verschenen, en voorts jaarlijks 6 gelijke guldens,
onder deductie van 13 strs, met schaden etc......
Mr. Gerrijt de Blau, adv. v.d. Hove,
Contra
Jan Jans Starter.
de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.

HET HOFF verklaart

Dr. Albert Monnikhuis adv. v.d. Hove
Contra
Anthonis van Ailva, Ritmeester van
Frans Ruijtens. Ged. HET HOFF cond. de ged ter cause van wijnkoopte betalen 60 c.gld; 3 strs. en
8 penningen armengeld, 1 c.gld 8 str voor de deurwaarder, salff vacatien en 25 c.gld 14 strs, van
nakosten, 13 c.gld 8 strs ter zake van verschot in plaetse van zesde penningen een rozenobel tot 8
c.gld en 16 strs met de kosten.
Jan Lieuwes Pijbema als vader en leg. adm. van Pieter zijn zoon, Contra
Hijlcke Johannes
te Schalsum. Het hoff vs.... ( leeg)
385.
Dr. Regenerus Annius adv. v.d. Hove
Contra
Trijn Rienks dr. e.h van Baucke
Sierks Rommertha, bij l.... interdictum echtelieden te Pingjum. Ged. HET HOFF houdende
brieven en acten voor bekend, cond. de ged. de impt. te betalen de gerechte helfte van 150 g.gld; ten
principale en 36 g.gld van interesten aan Gerloff Lamberts, met nog de helfte van 30 c.gld; in een
en drie gld. in een ander partije aan Claes Hendriks; bij de impt. opgeschoten en betaald, met
schaden en intressen etc... en daarenboven de impt. te betalen zijn salaris, tot tauxatie van den
Hove;
Romck en Trijn Pieters als erfg. van Pieter Romckes, hun vader, geass. met Gielt en Jacob Gerrijts
hun resp. mannen req.Contra
Gerbrand Wouters van Hees, voor hem en voor zijn innocente
moeder Tyets Wouters wed. gereq. HET HOFF houdt de overgelegde acte voor bekend, en cond.
de ged. te gehengen en te gedogen dat de verkopinge van de huizinge binnen Drachten, de 4 ½
pondemaat daar onder behorende zijn voortgang zal hebben. Met schaden etc.... en cum expensis

en in de boeten van de contumacie.
Tyetske Sierks dr. Rispens, wed van Nanne Pijbes Abbema, voor haar en haar knn. bij har man vs.
getogen.
Contra
Gaele (!) Steffens burger binnen Leeuwarden HET HOFF houdende
het overgelegde instrument d.d. 15 okt 1601 voor bekend, cond. de ged. de impt. onder de pres.....
in de conclusie gedaan te betalen de helft van 300 c.gld; met schaden etc... [ PAG 386] maar, dat de
impt. de 100 c.gld werden betaald aan Albert Boelens wed. onverkort de impt. haar recht neffens de
andere helft, die Aeltie Jans de huisvrouw van voorschrevene concerneert; cum expensis en in de
boeten van de contumacie.
(386)
Tijetske Sipkes (?) Rispens wed. van Nanne Pijbes Abbema als voren en als het recht hebbende van
van Jan Martens die het recht had van Jacob Martens cum ux. Contra
Hans Jans binnen
Berlicum (?) ged.
HET HOFF houdende het overgelegde instrument d.d. 26 jan 1613 voor
bekend, cond. de ged. de impt. te betalen 400 c.gld; met schaden etc.... cum exp. En in de
contumacie.
Dr. Albert Munnickhuis adv. v.d. Hove;
contra
Jacob Aris te Berlicum, ged.
HET HOFF houdende de obligatiebrief van 21 dec 1613 voor bekend, cond. de ged. de impt. te
betalen 20 c.gld met schade etc... met de kosten en in de boete van de contumacie.
Meile Outgers, brouwer binnen Leeuwarden, impt
contra
Tijebbe Wijbrants in
Smallinger Nijega, ged. HET HOFF houdende de overgelegde obligatie brief van 13 dec 1616
voor bekend, cond. de req. de impt. te betalen 54 c.gld 6 strs met schaden etc. cond. hem in de
kosten en in de contumacie.
Dezelfde
Contra
Deselve. ..... cond. de ged. te betalen 100 c.gld met schaden etc, en
voorts als vorige.
387.
Dr. Albert Monnikhuis adv. v.d. Hove als m.e.v. van Geert ie (?) Gerrijts dr. e.l. Contra
Danckert Durks voor hem en caverende de rato voor Aijck Ariens dr. zijn e.h.; aan O.L. Vrouwen
Parochie. HET HOFF houdende de overgelegde obligatiebrief voor bekend, van 11 dec 1615 cond.
de ged. aan de impt. te betalen 175 g.gld met schaden etc.
Douwe Abbema impt.
Contra
Dirck Jacobs geass. Met Marten Ewerts ( Everts) zijn
crediteur als geinteresseerde. ged. in conventionis en eiser in reconventie. HET HOFF rejecteert de
exceptie en cond. de ged. om peremptoir te antwoorden op de impt's eis en in reconventie wijst
partijen in factis, binnen een maand peremptoir en binnen 8 dagen daarna in staat van wijzen te
brengen.
Dieucke Eelcke dr. e.h van Jelle Bottes (?) impt. Contra
Aerien Jacobs ged. en excipient.
HET HOFF rejecteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden; res. exp.
Auckien Jelle dr, ged. en excipient geassisteerd met Jelle Bottes haar man,
Contra
Aerien Jacobs ged. en exc. Het HOFF rejecteert de exceptie en cond. de ged. te antwoorden op
des impt. eis. Reserveert de kosten ad finem litis.
388.
Jacob van Loo, impt Contra
Dr. Joost Brantsum, adv. v.d. Hove; .... te nampotificeren 75
c.gld en ten principale in factis.....
Jan Willems de Kij, Contra
Dr. Albert Monnikhuis, als koper en Theodorus Bruijnsfelt,
Claes Saskers, en Pietrick Herema requiranten; HET HOFF rejecteert te exceptie en cond. de ged.
de impt. peremptoir op de eis te antwoorden; onverkort zijn peremptoire middelen ten principale.
Reserveert de kosten ad finem.

Adriaan Wierds, req.
Contra
Pier Annes gereq.
HET HOFF restitueert de impt.
tegens verloop van tijd, gunt hem alsnog de tijd van een maand om zijn produktie te mogen doen.
cond. hem niettemin in de kosten.
Jan Lieuwes reducent.
Contra
Eelke Tyerks reduceerde.
Voor de Commissaris :
POINCTEN: 1. Wat de proceduren hebben te praetenderen ten aanzien dat het hen zekere drie
pondematen mede onder en voor Doijema, diens landen bij de ged. overgedragen zijn? Daar van in
de sententie van 25 oct 1605 sprake is, en hoe hoog bij de baarslieden de voorgeroerde interesse is
getaxeerd?
Frans Martens zn. Kijl, impt
contra
Claes Jacobs bakker, en Geeske Rijkels e.l ged.
Het Hoff rejecteert de exceptie, cond. de ged. peremptoir te antwoorden. Reserverende de kosten.
Epe Algara, als principaal van Tijerck Tijercks, en Frans Martns Kijl als borge. In Factis voor v.d.
Sande binnen 14 dagen peremptoir en 8 dagen daarna in staat van wijzen te brengen.
389.
Dirck Jacobs, gedoemde en opposant
Contra
Douwe Abbema deurwaarder in den
Hove. HET HOFF verklaart de ged. ongehouden te zijn ad litem te contesteren en cond. de
opposant in de kosten.
Jurgien Hendriks
Contra
Sas Epes dr. req.
.... gunt de ged. de tijd van drie weken
om zijn produktie te mogen doen, cond. de requireerde in de kosten.
Marichie Boijens (?) req.
Contra
Olphert Heres requireerde; .... de tijd van drie weken
om zijn produktie te mogen doen, cond. hem in de kosten
Frans Martens Kijl impt
Contra
Thomas Pieters en Jantgen Jacobs e.l ged. ..... cond. de
ged. peremptoir om op de impt. eis te antwoorden.
Tyebbe Claes en Jouck Aebe Minnes e.h van Eabe Daniels impt Contra
Claes Martens te
Dokkum. cond. de ged. peremptoir te antwoorden..... res de kosten.
390.
Frans Lenards in qlt.
Contra
De Heren Gedeputeerden HET HOFF ontzegt de req,
zijn verzoek en om redenen comp. de kosten van het playdoije, onverkort zijn recht tegen Seerp van
Inthiema. Of iemand anders van den dloede zo hij bevinden zal.
Barthel Jans c.s
Contra
Rintse Rintses voor hem de meerdere erfg. van Rintse Douwes,
zijn vader.
HET HOFF rejecteert de exceptie en cond. partijen op de overgelegde declaratie te
diminueren; onverkort hun peremptoire middelen ten principale, en res. de kosten.
Carst Wisses, req.
Contra
Douwe ( Douke?) Jorcks Req.
.... gunt de req. de tijd van
14 dagen om zijn produktie te mogen doen, maar niettemin in de kosten.
Pietrick Sinnema reqe.
binnen een maand

Contra

Claes Sijbrands Sijouma, impt
Contra
in factis ; binnen 6 weken peremptoir.

Eeske Frans req.

In factis voor de commisaris

Douwe van Hottinga grtm. van Barradeel,

Dr. Albert Monnikhuis; adv. door cessie het recht hebbende van Claes Bornstra, deurwaarder van
den Hove, impt
Contra
Sijuck van Winia (Wijngie) te Marrum, Dirck Jans, burgemr.
alhier, Sibrand Hans ged. HET HOFF rejecteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te
antwoorden, zonder prejudicie van zijn peremptoire middelen te principale res. de kosten.
391.

Dr. Albert Monnikhuis als het recht hebbende van Feije Tyerks, impt. en exc.
Contra
Jr. Sijuck van Wiinia te Marrum, Feye Tyerks en Sibrand Hans .... cond. de ged. peremptoir te
antwoorden, res. de kosten.
Dr. Albert Monnikhuis als door cessie het recht hebbende van Anthonis van Hees,
Contra
Syuck van Wijngie ( Wiinnie) en Anthonis van Hees. ..... rejecteert de exceptie.... peremptoir te
antwoorden..... reserveert de kosten.
Dr. Albert Monnikhuis contra
Syuck van Wijngie te Marrum; .... rejecteert de
exceptie, cond de ged. peremptoir te antwoorden, en res. de kosten.
Jfr. Rints van Roorda, triumphant Contra
Jfr. Haring van Roorda, HET HOFF ontzegt de
req. zijn verzoek en om redenen comp. de kosten.
Ritske Freerks triumphant Contra
Jr. Sijts van Donia, wed. van Henricus Hinckena, in
leven Dienaar des Godd. Woords te Britsum voor haar en haar kinderen; ..... voor voorgaande
Commisaris POINCTEN: 1. Ofte de gedoemde niet kan bekomen de principale wandelbrief, ofte
ten minsten de verklaringe dat zij haar de verkregen cessie met vorderen aannemingen als voor het
contingent . 2.. Indien ja, te recouvreren de Cessie; 3. Hoeveel het karveelschip heeft opgebracht. 4.
waar de penningen van het karveelschip gebleven zijn, en onder wie deselve staan?
392.
EERSTE RECHTDAG GEHOUDEN DE 4e NOVEMBER 1617. (van de zesde zitting)
Aerien Dirks, burger en koopman te Harlingen, al het recht hebbende van Wijntien Elberts, wed.
van wln. Dirck Mann, impt.
Contra
Willem Stevens en Houck Jacobs e.l.;
rejecteert de exceptie en peremptoir te antwoorden op des impt's eis.
Joost van Cleve te Groningen, impt
Contra
Johannes Cuiriander, secr van
Achtkarspelen. ged. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 126 c.gld 3 strs; met schaden
etc.... en in de kosten.
Aleph Pibes als cur. lit. over de weeskinderen van Pieter Riemers, geass. met de erfg. van Grietie
Jeltinga, en dr. Matthia(e) adv. voor den Hove.
Contra
Hans Lucas te Amsterdam.
..... niet ontvangbaar; en om redenen comp. de kosten.
393.
Gaetse van Andringa, als last en proc. hebbende van Jfr. Luts van Waltha, wed. van Bosma(n) c.s
contra
Jelle Doedes te Sneek, als m.e.v. van Japke Simons dr; c.d.r onder verband van
goederen voor deselve; en deselve Jelle als last en proc. hebbende van Schiaucke ( Sjouke?) Claes
en die als conj. per s. voor Ids en Douwe Claes, Antie Pontiaens te Sexbierum voor hem zelf en
Hendrik Jelles (te) Terwispel als m.e.v. Auck Sijbes, en Ancke Pontiaens dr. hun resp. huisvrouwen
en c.d.r. als zusterlingen erfg. van wln. Eernst Gerbens req. HET HOFF cond. de gereq. dat de req.
in possessie van de vs. Eernsts goederen werde gesteld, en zijn oppositie schadeloos af te doen,
onverkort hun recht ten principale, en de req. zijn defensien ter contrarie; en comp. de kosten.
Claes Sibrands Siouma burger binnen Harlingen, voor hem en voor zijn knn. bij Trijntie Johannes
dr. zijn wln. e.h.
Contra
Reiner Frans zn. Tempelaar, Pieter Jacobs, Gerrijt Dircks en
Fermer [ 394] Fermers voor hem als last hebbende van Pieter Siurds te Harlingen en Meijnard
Arijss mede burger aldaar. HET HOFF cond Reyner Frans zn. Tempelaer, Pieter Jacobs , Meinaert
Wijtses, Gerrijt Auckes tesamen te betalen 51 c.gld 6 strs; nog te hebben en te lijden tot de volle
betalinge; onverkort hun recht tegen Fermer Fermers en Pijter Syurds, .....
Aucke Jans als man en voogd van Rixt Durcx dr. (?) Jaarsma, en Lieuwtske Gabbe dr. als bij de
Hove geauthoriseerd tutrix nover haar kinderen. Contra
Jeltse Baard, en Rijurd Frans zn.

en Trijn Fecke dr. e.l.; ..... voor v.d. Sande POINCTEN: 1. Oft Dirk Jans Monnikhuis uit Rixt
Jaersma staende het echte de huizinge en hovinge niet verkocht hebben? 2. Aan wie Dirk Jans de
huizinge en hovinge na de dood van zijn vrouw heeft verkocht, en daarvan het bescheid indien het
voorhanden is te recouvreren. 3. Oft Jeltse Foppens de huizinge gekocht heeft; van wie en wanneer?
395.
Gerrijt Sibes voor hem en zijn lites consorten
Contra
Joucke Iges zijn huisvrouw,
Requireeerde; In Factis binnen 14 dagen peremptoir.
Rinthie Tijerks, Wijger Metskes, en Folkert Johannes, en Iepe Thomas als man en voogd voor Taets
Tijerks appelleerde, Contra
De ingezetenen van Oostergoo requireerden;
..... dat de
remonstrantie mitsgadrs de daarin geïnserreerde stukken binnen 5 dagen peremptoir aan te leveren
en daarna de proceduren voor geconcludeerd te houden. Res. de kosten.
Simon Simons meulenaar op het Vliet, en Tied Gerloffs e.l.; req. in conv. en gereq. in reconventie.
Contra
Reijner Jans wonend binnen Harlingen. In Factis voor Hillema binnen 10 weken
peremptoir.
396.
Michiel Tijaerds secr van Schoterland wonend op het Heerenveen, voor hem en onder verband van
goederen voor Neel ( Nolck!) Ariens dr. zijn e.h. de rato caverende.
Contra
Tinco v. Oenema.
In Factis voor Saeckema.
Haio Tasma te Kollum, als erfg. ex test. van Tijerck Phaesma, als nabloed van dezelve Tijerk, zijn
stiep broeder.
Contra
Ass ( Aff?) Taecke dr. in tijden e.h. van wln. Weijber Simons
nu e.h van Albert Simons te Burum, Taco Wijbes aldaar, Wijts Wijberts e.h. van Meijne(n) Pieters
te Buitenpost, Brant Wijbits te Grijpskerk, Simon Wijberts te Enkhuizen, als kinderen en erfg. van
wln. Wijber Simons ........ ged. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen 800 g.gld; met
schaden etc; onder deductie van 100 g.gld; op de principaal brief getekend, in een en 85 c.gld in een
ander pertije,ter oorzake van quitantie, en bij Tijerck Phaesma gepasseerd, en in een derde 171
c.gld; 4 strs; volgens de quitantie met 60 c.gld in een vierde vlgs. kwitantie, met no 89 c.gld 12 strs
in een vijfde pertije,volgens Wijbert Sijmons rekenboek, daar met no 1.2.en 3 getekend, onverkort
gedaagds recht neffens kwitanties en bescheiden, voor de Hove van Friesland overgelegd. En
verklaart daarenboven de impt. niet ontvangbaar.
397.
Taeke Hoijtes Hoijtema te Arum, Sijurd Taeckes als erfg. van Anck Taeckes, ged. HET HOFF
cond. de ged. de impt. te betalen de gerechte helft van 250 g.gld; met schaden etc. en in de kosten
tot 'sHoffs tauxatie.
Jan Egberts, req.
Contra
Wibrand Hubrechts, geass. met Jacques de Mol. HET HOFF
ontzegt de req. zijn verzoek onder de presentatie bij de requireerde. gedaan, en cond. de req.iIn de
kosten.
Gale Hessels (?)als teg. kerkvoogd en Sijtse Athes als last en proc. hebbende van enge ingezetenen
in den zelve dorpe(!) Contra
Pieter van Albada, ged. POINCTEN: 1. Oft in het Dorp
Poppingawier een vicarie is geweest, en wat vicarien die bediend hebben? 2. En wat landen daartoe
behoord hebben? 3. Oft de gedaagde van de prebende enige fundatie brieven hebben gehad, of nog
hebben. Indien ja, die te recouvreren. 4. Wat landen daartoe behoord hebben en nog behoren, en wie
die bruijckt. 5. Oft ook enige prebende als priesters hebben gewest en gewoond hebben. 6. En ofte
die vicariene en prebendarien verscheiden diensten hebben gedaan, en indien ja wat diensten? 7. Oft
de Vicaris de dienst van de prebende mede bediende en bewaard heeft? 8. Oft de gedane nominatie
van de gedaagdes predecesseurs t'elckens verzegd en verkregen is placet; indien jae, deselve te
recouvreren.
398.
Jr. Jan Rengers, hovelingh (te) Ten Post, voor hem en voor de knn. en erfg. van Edzart Rengers, en
kiezende domicilium citandi ten huize van Broer Hannia zijn advocaat; Wiglius van Holdinga

wonende in Duitsland, bij Landsberg op het Slot toe Paeingen ? En de heren Hart Wilhelm van
Holdinga, domheer te Regensburg, zonen van wln. Menno van Holdinga.
CONTRA
Jfr. Tijets van Holdinga, wed. Sibrand van Walta; te Weidum; voor haar kinderen; en onder verband
van goederen van de grietman Ernst van Ailva; Jfr. Gratiana van Holdinga, wed. van wln. Hughe
Rhuijs (?) in leven raad in den Hove van Utrecht, en hopman Idts van Emingha, hem sterkmakende
voor zijn broeder en zuster; Jfr. Jouck van Burmania van haar onmondige knn. bij Haio van
Roussel, haar overleden man, en de andere kinderen en erfg. van de vs. Roussel, gereassumeerd de
proceduren. HET HOFF verklaart de impt. tot zijn eis en conclusie niet ontfangbaar. En om
redenen compenseert de kosten.
De 19 nov 1717.
Abbe Hettes req.
Contra
Gosse en Johannes Wijbe zonen, requireeerden. HET HOFF.
gunt de req. nog de tijd van drie weken om zijn produktie te mogen doen, het proces in middeler tijd
in staat van wijzen te brengen, en cond. de req. in de kosten.
Hendrik Jans als man een voogd van Anne Sijbe dr; zijn e.h c.d.r onder verband van goederen.
Contra
Dr. Johannes Veltdriel c.d.r. voor Barbara Douwes zijn e.h. In Factis.
Tyerck Tyercks Drieburg, vervangende Frans Martens Kijl.
Contra
Epe Augustinus
Algara, HET HOFF reverende de req. tegens alle schadelijke acten en verloop van tijden; gunt hem
alsnog de tijd omme de Maior van Harlingen en Sierd Jeltes als getuigen te produceren, ord.
partijen binnen 6 dagen daarna in staat van wijzen te komen en cond. de req. in de kosten.
Oege Dirks en Anna Rijurdts dr. in hun qual. triumphant, Contra
Epe Andries Haarsma en
Eelck Tiammes in tijden e.l. gedoemden. In Factis voor de 1e rechtdag na Pontianus en binnen 14
dagen daarna in staat van wijzen te brengen.
400.
Geert en IJghe Ebes zonen, te Boornzwaag, voor hen zelve en IJghe als cur. over Sijts Botte dr. en
voor Cleijs Ebes hun broeder, te Finckum, triumphanten.
Contra
Wijbe Jetses te Boornzwaag, HET HOFF liquiderende de sententie van het jaar 1616, bij het
gerecht van Doniawerstal gedaan, en bij de Hove in 1613 gecon f..... meerd, verklaart de achterstal
voor elke triumphant te wezen 55 g.gld en Sijts Botte dr. daar te boven alles te compenseren, en de
helft van 130 c.gld; en dat de triumphanten in hun ten achter wezen alsnog 7 c.gld aan Geert en IJge
Ebes elk nog 80 g.gld en Cleijs Ebes 50 g,gld zullen gecoster..... en dat met interessen en schaden
vandien, bij wanbetalinge. ( en nog wat onder aan de pagina, dat hier niets aan verandert.)
Ubbe Ubbes ( Uwe Uwes) op Rinsmageest, Douwe Joukes aan L. Vrouwen Parochie, als m.e.v.
van Tiets Ube(!) dr; en onder verband van goederen, hme sterk makende voor Claes Ubbes,
(Uwes)hun broeder, nu enige jaren uitlandig, en niet vindbaar geweest, en zo universeel erfg. van
Uwe Bottes. Contra
Jan Gerrijts te Buitenpost, en Watze Jicks (?) ged. ... niet
ontfangbaar, onverkort Claes Uwes zijn recht tegen de ged. en die zijn defensien ter contrarie.
401.
Foeckel Dircks wed. van wln. Romcke Conelis, req.
Contra
Douwe van Hottinga,
grtm. van Barradeel; in conventionis en in reconventie gedaagde. ....... Om in conventionis de ged.
te betalen de cautie van 360 c.gld 8 strs 5 penningen; onder deductie van 250 gelijke guldens, en de
consignatie penningen daar niet af getrokken, met schaden etc...; en in reconventie verklaart de
impt. niet ontfangbaar. Comp. expensis.
Foeckel Dirks wed. Romck Cornelis,
Contra
Hessel Raes van Fervou Grietman van
Franekeradeel; HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 3i6 c.gld 8 sts en 8 penningen; en
comp. de kosten.
Gabinus Petri, secr. van Wonseradeel, en Ida Homme dr; applt. Contra
Pieter Hanskes
appelleerde. Niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. Cum expensis.

402.
Mathijs Nolles voor hem en vanwege Ebel Sicke dr. Fogelsangh Req.
Contra
de
burgemeester Saaf Hendriks, HET HOFF cond. de gereq. te preasenteren genoegzame cautie voor
het ontvangen van de termijn van 380 g.gld; mei laatstleden verschenen, nog wat hem daaraf zal
mogen competeren, en dat in conformité van de verbintenisse van 13 juni 1616; of anders dat het
fidei commis werde geconsigneerd in handen van Ulenburch.
Watse Eelkes als m.e.v van Eelkck Gercx zijn e.h.; en mede als voormond over Balling Wijbes
weeskinderen, en vervangende hem uit vorige procedures.
Contra
Jan Gerrijts te Buitenpost; gedoemde en opposant. ..... om kosteloos en schadeloos af te doen,
mits de landen relaxerende, afgezien van de kinderen van Balling Wijbes namaals hun recht en de
eigenaars van de resp. percelen landen en de lasten der selve bij liquidatie zo behoren zal, en om
redenen comp de kosten.
403.
Lyeuck Hayes voor haar zelve , Jan Pieters, en Anna Jans mede voor haar en vanwege Reinsch Jans
hun zuster c.d.r. Aelcke Coops wed. voor haar kinderen Piecke en Wypck Anne drs; voor hen
zelven
Contra
Lijckle Heres als cur. over Ocke Aelckes weeskinderen, met namen
Thijmen, Beijts, en Sibbel Ocke drs; Idts Tiemens voor haar zelf en c.d.r voor Gerrijt Saekes, als
man en voogd van Sibbel Timens, en Acke Alkes als m.e.v van Wijpck Rinscke dr; en c.d r. voor de
erfg. van Aelcke Tijens hun resp. bestevader, appelleerden. HET HOFF doet te niete het vonnis
van de Nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende verklaart de applt. originaal tot zijn eis en
conclusie niet ontvangbaar.
Trijn Nanne dr. wed. van wln. Hero Johannis, gewoond hebbende te Holwerd, teg. e.h. van Foecke
Tijercks te Hallum, Sibrand Pieters te Tziemarum. HET HOFF verklaart de impt. tot de halve
huisraeden en boel goederen of de penningen daarvan geprocedeerd, volgens de actie in dezen niet
gemaeckt en ontfangbaar, onverkort de impt haar recht tot de helft van de huisraden etc; zo staande
de echte als bij haar ingebracht, en comp. de kosten.
404.
Jfr. Genoveva Rattaller wed. Wolfert van Lezaen, en vanwege de kinderen, onder ren S.C. Velleiani
contra
De hoofden adjuncten en volmachten van Dekema Compagnie. HET HOFF
taxerende de vacatien en recompensen met de intresen vandien nog eens ter somma van 120 c.gld;
en cond. de ged. de impt. die som te voldoen.
Engle Annes req.
Contra
Idtske Nannes, requireerde HET HOFF .......... gunt de req.
alsnog de tijd van 14 dagen om zijn produktie te mogen doen, en cond. de req. niettemin in de
kosten.
Frans Jurgiens req.

Contra

Doijtse Oenes, c/ux. Contumax, voorts in factis.

Elscke Baernts gesterkt met Jan Roeloffs, brander (?)
Contra
Monte Tyaerdts ged. en
gecontumaceerde. Contumax en in Factis.
405.
De wed. en erfg. van Sijrck Hemminga req.
Contra
Rempcke Tyercks c.s HET
HOFF restitueert de req. tegen alle schadelijke acten gunt hem nog de tijd van 8 dagen om zijn
produktie te mogen doen cond. hem in de kosten retardandi processus.
Pieter Intes Kingma Contra
Lambert van Dalen pro se et uxore, Botke Gepke dr; Thomas
Jans, Hendrik Pieters, Hendrik Bentes (?) en Barbara Cour(t)s ged, IN Factis.
Marten Aleffs c.s. als gemene molenaars binnen Harlingen. Applt
Contra
Andries
Douwes Bleckma en Jacob Pieters, pachters van het gemaal te Harlingen, appelleerden.
HET HOFF ........... peremptoir te antwoorden reserverende de kosten.....

Johan van L.... ken als m.e.v. van Gertke Jensma als erfg. van Marten Boutsma en c.d.r onder hypt.
van goederen
Contra
Grietke Jensma e.h. van Gerbrand Aysma substituut procureur
dezer landschappe, geassisteerd met Mathias Everhardi, ex test. erfg. van wln Tiedke Jacobs zijn
overleden huisvrouw. In factis voor Hillama.
406.
Sibrand Johannes, Jan Elles, en Johannes Marecks (?)
Contra
Wigle Geerts geapp.
HET HOFF doe te niete het vonnisse van de Nederrechter en bij nieuwe sententie verklaart de
appelleerde, oiginaal impt. niet ontvangbaar.
Tiaerd Jonges te Englum, als voogd van Tijets Foppe dr; Claes Isbrands te Beetgum, als voogd van
Neelthien Foppe dr; en Lieuwe Minnes te Deinum, als vader en voorst van Keimpe Liewes zijn
zoon.
Contra
Jets Sijurds dr. e.h van Pieter Dirks, en Buwe Harings, en Jan Pieters,
als voorm. over Hijlcke en Gatse Sijurdts. ...... niet ontvangbaar. .....
407.
Foecke Joostes, req.
Contra
De wed. van Marten Outgers, HET HOFF ontzegt de
req. zijn verzoek, cond. hem niettemin in de kosten.
Mincke Hendriks voor hem en als conjuncta persona c.d.r voor zijn broeders kinderen
Contra
Pieter Aebs en Claes Claeses, als volm. van Claes Alberts, hun vader, resp. schoonvader, en
intervenierende voor Pieter Gerrijts Buijs. Gedoemde. HET HOFF ord. partijen te compareren voor
Harinxma, die hen zal verstaan en verenigen, indien doenlijk indien niet te maken deductie op de
sententie van de 19 maart 1616 vrhaald, en den Hove rapport doen.
Toenis Gauckes in de Noorderdrachten, als vader en voorst van zijn wijffs dochter,
Contra
Minnert (Meinert) Lijebbes. Ged. HET HOFF cond. de gedaagde de impt. dochter te doteren het
kind van haar; te alimenteren, en de kosten van de kraam te voldoen en te betalen, met de schaden
en intresten bij gebreke vandien, gehad en geleden, nog te hebben en te lijden. Ende gehoord de eed
bij de gedaagde hem bij de impt. en zijn dochter, gedefereerd (?) verklaart de impt. tot zijn vordere
eis niet ontfangbaar en cond. niettemin de gedaagde in de kosten van het proces tot s'Hoffs tauxatie.
408.
Cornelis Ennes, impt
Contra
Jeldert Jetses gedagde. Bij provisie te namptificeren
één honderd goud guldens.
Trijntie Saeckles wed. van Inthe Jelles Kingma, voor haar en onder renunciatie S.C. Vell voor de
erfenis van wln haar man. Contra
Henrick Jans, als cur. over de geabandonneerde
goederen van Pieter Jelles Kingma, en in die qual intervenierende voor Henrick Jelles en Broer
Gosses als voorst over zijn knn. bij wln. Jets Jelle dr; Kingma in echte getogen .... Voor de
commissaris POINCTEN: 1. Met hoeveel floreen de vierdehalve ( 3 ½ ) pm in kwestie belast is? 2.
Onder wat stelle die aangebracht zijn? 3. Hoe groot Hinxtera te Schalsum in de aanbrengh is? 4.
Hoe groot die nu is, buitende 3 ½ pm. 5. Wanneer en (door) wie de eeuwige rente uit Hinxtera zijn
gesproten en het bescheid daarvan te recouvreren.
Syuck van Wijngie ( Winia) te Marrum,
Contra
Albertus Monnikhuis adv. v.d. Hove.
HET HOFF cond. de requireerde om de req. tot zijn kosten te doen exhibitie van de brieven in de
assignatie verhaald, mits dat de copiën gemaakt werd tot kosten van de requirant, verklarende de
selve tot zijn eis aangaande de andere nadien gepasseerde in dezen niet ontvangbaar, Compensatis
expensis en neffens vordere kwestien de partijen in factis in forma. Voor Saeckma Raad ord.
409.
Lambert Holkes, burger binnen Harlingen als voogd van Griet Hancke dr. zijn e.h. en als erfg. van
Hancke Cornelis, haar overledene vader, en voor de andere erffg. En Wijbe Saeckes woonachtig in
Pietersbierum in Barradeel.
Contra
Tiaerd Feyckes binnen Harlingen, vanwege het
overlijden van Trijn zijn dochter, bij wln. Trijn Isbrands dr; als erfg. van Jets Pieters, zijn kinds
bestemoeder, en Feck Eme dr. als moeder en wett. voorst. van zijn kinderen bij Isbrand Isbrands.
HET HOFF houdende voor onwaarden het proces tegen Hendrik Heres, over de nagelaten goederen

van Jan Pieters, tichelaar aangesteld,cond. de gereq. de actie bij hen gepretendeerd, te institueren
tegens de erfg. van Hendrick Jans. Comp. exp.
Jan Lieuwes Pijbema, rechter in Pingjum, als vader en wett. voorstander van Pieter Jans. Contra
De weeshuisvoogden binnen Franeker, voor hem en mede intervenierende voor Hylcke Johannes
hun meijer, gedaagden. HET HOFF ord. partijen tot gemene kosten te procederen, betreffende de
scheiding en deling van hun mande landen en huizinge, en te gedogen dat de sloten, zo enige nodig
mochten zijn, deze in de mene landen worden gelegd. Comp Exp.
410.
Ulcke Piers, burger binnen Leeuwarden; als vader van Claes Ulckes zijn zoon, wonende te Kollum;
Contra
Gercke Wijbes, burger binnen Leeuwarden, en Rempcke Sipkes executeur van
Kollumerland; .... boven de presentatie bij gedaagde gedaan niet ontfangbaar......
Dezelfden
Tegens
Dezelfden.
... verklaart de gedaagde(!) boven de presentatie niet ontvangbaar.
Dezelfde
Contra
Dezelfden. Als vorige zaken.
411.
Hendrick Roeloffs req.
Contra
Willem Jans als vader van zijn kinderen bij
Marij Dirks; en gesterkt met Joachim Eijlards als curator over de vs kinderen en Douwe Abbema.
HET HOFF gehoord de eed bij de req. tot versterkinge van zijn aangeven gedaan, cond. de ged. te
samen om de req. te restitueren, kost en schadeloos te stellen en te doen hebben het nieuw bed, met
zijn poel, 4 slaaplakens, twee spaanse dekens, met een gevoerde deken, drie oorkussens, met
peulen, en een wijtling indien deselve nog onverkocht is, en in rerum natura zijn, zoniet de rechte
estimtie vandien, te betalen met de schaden etc... en de requireerden in de kosten.
Syuck van Winia te Marrum,
Contra
Jfr. Perck van Ailva, Dirck Claes,
Douwe Abbema, Wilcke Jans, Hendrik Oldendorp en Herman Jans. gereq. ... ontzegt de req. zijn
verzoek. Cum exp.
Tijebbe Thomas en Dirck Jeppes, als cur. over het weeskind van Jeppe Jelles, req.
Contra
Eble Dirks en Jelle Jarichs en Eble mede vanwege Jan Jarichs. Gereq. HET HOFF rejecteert de
exceptie en cond. de selve onder zijn presentatie in zijn antwoord gedaan, peremptoir te
antwoorden. Reserveert de kosten ad finem litis.
412.
Ebe Allema voor hem en intervenierende voor Sije Allema en Frans Tiebbes als voogd van Eets
Allema zijn e.h; onder verband van goederen.
Contra
Anna Lyuma ( Lyuwema) wed.
wln. Lieuwe Boelens, grtm v. Achtkarspelen; en de administratie hebbende van wln. haar man, en
gereadsumeert zijn proceduren. HET HOFF in reconventie recht doende cond. de requireerde en
reconventie te betalen de somma van 258 g.gld; met schaden en intressesn etc. sedert de
litescontestatie. En tot zijn ( hun) vordere eis niet ontvangbaar. Onverkort gereq. haar recht nopens
de schaden en intressen van 3/5 parten van 746 c.gld 14 strs volgens sententie van den hove d.d. 5
febr 1605. en ook onverminderd haar actien der vordere 2/5 e parten tegens de twee mede erfg. van
Louw Allema en Elske Papma. Als zij bevinden zal te behoren en om redenen compenssert de
kosten van de proceduren.
413.
Jr. Sasker en Jfr. Geel van Diepholt, gereadsumeert voor hetgeen door Broer Hania is gedaan,
Contra
Jfr. Lisck Van Heringa, e.h. van Eernst van Isselmiuden, wonende binnen Groningen,
en dr. Foppens voor Coert en Anna van Iselmuiden als erfg. van wln. Epo van Hemstra, hun wln.
oom, van de goederen hier te lande gelegen. In die qual. gedaagden. HET HOFF cond. de
gegaagden elk een 5e part van 2000 dalers met schaden en intressen à tempore gehad en geleden
nog te hebben en te lijden aan de impt. te betalen; onder deductie van hetgeen zij meer ontvangen
hebben van Tading van Adeelen, en Jfr. Ath van Roorda, reserveert de gedaagden hun recht bij
nieuwe instantie, neffens haar pretensen in de 10e, 11e en volgende artikelen van hun positien

gededuceerd, en om redenen compenseert de kosten.
Jacob Laes van der Bild en Foeckel Claese dr. e.l herbergiers te Jorwert, Contra
Tiaerd
Fons te Jorwert, als m.e.v. van Snib (?) Jans dr; ged. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te
betalen 200 g.gld in een partije, onder deductie van de jaarlijkse toe .... van vier goudguldens nog
onbetaald, en ten achteren te zijn, en dat de impt. gehouden zullen zijn bij het ontvangen van de
penningen de twee koegang aan de gedaagd wederomme st.... en verlaten. En om redenen
compenseert de kosten. Overigens in factis in forma.
414.
Ede Wijbes en Evert Wijbes, voor hen en het recht verkregen hebbende van Baucke Edzes (?) hun
adsocieerde (!);
Contra
Meijnert Wijtses gedaagde. HET HOFF ord. partijen te
compareren voor de Commisaris van den Hove die hen zal verstaan en verenigen, indien hij kan
indien niet hem informeren op de faicten, binnen een maand naastkomende; en daarna binnen 14
dagen in staat van wijzen te brengen.
'
Hessel Lijuewes imp
Contra
Jacob Pieters en Douwe Abbema, ged. In Factis voor
Jongema.
Meile Jensma, imp

Contra

Jacob Pieters en Douwe Abbema. In Factis etc.

Epe Juckema, burger binnen Franeker,
Contra
Cornelis Allards, en Dieuw Willems dr. e.l
en Saeke Lolles c/ux. In Factis ad primam post Pontianus peremptoir, en dan na 14 dagen in staat
van wijzen.
415.
Feye van Heemstra als m.e.v van Aelthien van Sterckenburch,
Contra
Jelle Claes gereq.
HET HOFF cond. de gedaagde te restitueren of anderszins weerom te brengen de balk met de
sp...en en de zoldering over de ....... (?) volgende de specificatie ten processe geroerd, alsmede de
vijzel. Stel en koevoet, tot den hooiberg gehorich, en verklaart de req. daarboven niet ontvangbaar;
reserverende gedaagdes recht, en om redenen compenseert de kosten.
Otte van Egmond, ridder, voor hem en als m.e.v van Johanna de Leingne (?) en Jfr. Elisabeth van
Haersolte wed. van Pieter van Boijmer, voor haar en haar knn; geassisteerd met Aernt van Boijmer
haar zoon; maior zijnde, als mede erfg. van zijn vader, en c.d.r voor zijn broeders en zusters.
Contra
De procureur generaal dezer Landschappe, de heren Gedeputeerde Staten, en Jelger
van Feitsma, rentmr. generaal. .......... niet ontfangbaar en comp. de kosten.
416.
Doede Olphards voor Rints zijn huisvrouw, en c.d.r voor haar broers en zusters; Contra
Pieter Stellingwerff secr. van Hennaarderadeel; als m.e.v. van Tyaerdke Feijcke dr; en als volm.
Van Lolcke Feijckes, en Trijn Feijcke dr; en als geauthoriseerd voormomber over Pieter Feijckes
nagelaten weeskinderen; allen mede erfg. van Hidde Feyckes, alles onder verband van goederen.
HET HOFF .......... niet ontfangbaar......... en comp. de kosten.
Jan Jaques Gerbijn req. en exc.
Contra
Aelt Coelwagen en Anthon de Mol en Jacques
vanwege Andries Andries, req. en exc. HET HOFF viderende het incident verklaart de req.
ongehouden peremptoir op des req's. eis te antwoorden. En cond. de requirant in de kosten van het
proces tot s'Hoffs taxatie.
417.
Dr. Henricus Gualterij voor hem zelf en c.d.r voor zijn huisvrouw,
Contra
Abbe Hettes te Terzool, mederechter van Rauwerderhem; als speciaal gelastige van zijn knn.
bij Jel Hidde dr; gereq. in conventionis en gereq. in reconventie.HET HOFF, na gedane
compensatie van partijen pretentien wederzijds, ad concurrentem quantitatem(?) cond. daarenboven
de gereq. in cas van betaling de somma van 48 c.gld 8 strs terug te betalen, met schaden etc... en
comp de kosten.

Goslik Sibes en Jets Sibe dr; geass met Tiemck Hommes,req,
Contra
Taecke Het(t)es in
Tyemarum. Gerq.
...de requireerde als tutor te laten authoriseren over de knn. van Sijbe Gosliks;
Gerrijt Minnes geauthoriseerd tutor van Minne, Eede en Jetse Wopkes, en Gerrit Wopkes,
Contra
Tading Douwes gedaagde. In Factis voor Jongestal, binnen 2 maanden peremptoir.
418.
Jan Femmes te Cornium, als het recht hebbende van de erfg. van Sicke Douwes, Contra
De erfg. van wln. Sijds van Botnia. HET HOFF cond. de ged. de impt. samen te betalen 100 g.gld
als rest van 200 gelijke guldens met schaden etc.... en in de kosten van het proces.
Gauwe (Gadie?) Meijnards als geauth. tutor van Friese Frieses, triumphant en impt. van brieven
van executorien.
Contra
Eelcke Claes zn. onder de klokslag van Burum, en de vs. Gadie
Meijnards als eerste koper. ged. HET HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder.... ord.
dat de koop nog eenmaal zal worden geproclameerd over de kerk en het Nedergerecht op de 27 jan
a.s; en cond. de koper zijn handen te ijdelen van de penningen zo hij aan de koop geraakt, en de
gecond. zulks te gehengen en te gedogen.
419.
Marij Claes dr. te Franeker wed. van Hendrik Beernts impt
Contrra
Hans Douwes
Stapert, Wibrand Doijema, voor hem en c.d.r. voor Eme Wijbrands en Anna Wijbrands Doijema
zijn broers en zuster, ged. in conv. en impt. in reconventie. HET HOFF cond. de ged. de impt. te
betalen 100 g.gld; met schaden en intressen vandien..... en in de kosten . En in reconventie in factis
in forma.
Jan van Sichem als v.v. Eelck Benedicus' Oedsma zijn e.h . req. Contra Dirck Claes
burgemeester, Feijcke Wijbes en Caspar van Donderen burgers binnen Dokkum; Lijeuck Dominci ,
e.h. van Frans Cornelis, goudsmid en Marten Geerts en Lijsbeth Jans en Geertie Pieter Taeckes
wed; Tijesse Sipckes, wed. van Nanne Pibes Allema ( Abbema?)voor haar en vanwege haar
kinderen.
HET HOFF cond de req resp. de onbetaalde gerequireerden van de landen of anders
van dien bij hen genoten in handen van de commissaris te stellen, tot 165 g.gld des dat daaruit
geredigeerd wordt, en te gedogen dat deselve de req. bij provisie en onder cautie de restituendo
indien naemaels bevonden mocht worden, uitgekeerd, en om redenen compenseert de kosten.
420.
Tetman Fockes, secretaris der stede Staveren, Wijlen Liekle Pieters, als gewezene renteniers (?)
dezer stede, Isbrand Jenckes en Anne Pieters, kerkvoogden te Huizum impt.
Contra
Jfr. Tet van douma, wed. Sijds van botnia, gedoemde, Simpcke johannes eerste koper en Simpck en
Geert , Hans Pijls dr. protestanten; en tesamen gedaagden.
HET HOFF adproberende de
besognen van de deurwaarder...... nog eenmaal geproclameerd...... op 27 januari a.s .... de koper zijn
handelen te ijdelen....... en de ged. zulks te gedogen..... en cond. hem mede in de kosten.
Cornelis Allards als cessie en transport hebbende van Minne Sipckes te Harlingen, impt.
Contra
Bartel Willems Liddel mede burger aldaar, c.d.r voor zijn e.h.; Meed (?) Simons en Hepcke Lolke
dr; en Gerrijt Jobs. Ged. HET HOFF cond. Bartel Liddel te praesteren dat de 190 g.gld bij de
impt. weder ontvangen werde,en de schuld ter selver summe liquid en iechtich te maken ofte bij
gebreke van zulks de vs somma aan de impt. te betalen, met schaden etc.... verklarende de impt.
tegen de overige gedaagden vooralsnog niet ontfangbaar onverkort het andere en vordere mede zijn
recht dat en zo hij bevinden zal. En om redenen compenseert de kosten.
421.
Pieter Johannes als m.e.v. van Ulck. Meile Jeronimij dr. zijn e.h. reassumerende hetgeen bij haar
vader gedaan is.
Contra
Tijess Claese dr. te Holwerd, Aeff Jans dr. e.h van Luipcke
Buwes, en Reijner Jans, Anna Jans dr. gesterkt met Wijbe Doijtses haar man. HET HOFF cond.
Aeff Jan, Reijner Jans en Anna Jans de impt. uit het sterfhuis te laten volgen en genieten de somma
van 100 g.gld; met schaden etc... en verklarende de impt. neffens Tijess Claes dr. niet ontfangbaar
en comp. de kosten.
Henricus Gualtherij en zijn e.h; req.

Contra

Abbe Hettes te Terzool, mederechter,

voor zijn kinderen bij Jel Hidde dr. zijn overl e.h. HET HOFF taxerende de kosten, schaden etc.
tot 81 c.gld 17 strs; cond. de gereq. dit aan de req. Te betalen en verder niet ontfangbaar. Comp
Exp.
422.
Rinnert Oedses, burger en houtkoper in Harlingen, applt contra
Cornelis Allards onder verb.
van goederen intervenierende voor Isbrand Pieters, burger en houtkoper aldaar, appelleerde.
HET HOFF doet te niet het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende
verklaart de applt. originaal niet ontvangbaar; onverkort zijn recht tegens tegens Gerben Tiepckes
en om redenen compenseert de kosten.
Gabbe Jans, Burgemeester te Dokkum en Idtien Jans zijn e.h, en als voorm. over Fedde Gabbes zijn
halfbroeder, en c.d.r
contra
Tiallingh Sickes, Feijcke Sickes, Aeth Sickes en
Feddrick Ansckes vanwege zijn huisvrouw, Gerbrand Dirks en Botte Hanckes, als voormombers ad
divisionem over de nagelaten ..... van Goslijck Meijnards, bij Aeth Sicke dr. in echte getogen. Allen
erfg. van wln Sicke Tadings. ......... niet ontfangbaar.......... en in reconventie idem.
Claes Claes impt.
Contra
Heijman Schijff voor hem en zijn e.h.; Jacob Stevens, mede
nom /ux en Arien Claes gedaagde. In factis, peremptoir en voor alle dilay.
Jan Rienincks applt. Contra
Hil Jans gsterkt met Folkert Jarichs haar man, als med erfg.
van Jan Cornelis. In factis vor de eerste rechtdag na St. Pontiaan, en peremptoir voor alle dilay.
424.
Govert van Togeren als geauthoriseerd cur. over de geabandonneerde goederen van Tijerck Sapes,
reassumerende de proceduren bij zijn vader Philips van Tongeren. Contra
Jfr. ( doorgehaald)
Liuts van Scheltema wed. van Sijds van Roorda, voor haar en haar knn. bij hem. HET HOFF cond.
de ged. de impt. te betalen 400 c.gld; met schaden en intressen etc; doch aangaande de vierde
onbetaalde koopbrief, de impt's recht, bij nieuwe instantie. Alsook de gedaagde neffens de 2
florenen ten procese geroerd. En de overgedragene vijf pondematen, daarvan onbehoorlijk vrij
gemaakt zijn. Comp Exp.
Hidde Wijbrands te Bolsward, mede voor Here Wijbrands te Aengwier ( Angwier of Engwierum)
zijn broeder en c.d.r
Contra
Douwe Poppes secr der stede Workum vanwege het
weeskind van Auke Poppes zijn broeder. Ged. HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek en daaraff
de surseance van executie, onverkort partijens recht in cas van preferentie, en om redenen
compenseert de kosten.
425.
Job Michiels en Foekel Johannes dr; aan St Jacobi Parochie, impt. in conventionis en ged. in
reconventie. Contra
Mr. Anne Cypriani ..... geen dictum.
Pibo Regnerij secr. van Gaasterland, als geauth. tutor over Lambert Buwes. Req. Contra
Aelcke Lubberts voor haar zelf en Johannes Georgius zo hij geconvenieerd wordt. HET HOFF
cond. de ged. Joh. Georgij met de req. rekeninge in te stellen van Claes Buwes, en het reliquia
hetgeen in slot van rekening bevonden wordt, voor zijn quote te praesteren. Met schaden etc, gehad
en geleden, en nog te lijden, en verklaart hem tegen Aelcke Lubberts niet ontfangbaar; behalve
hetgeen bij slot van rekening bevonden zal worden. Dat zal haar, Aelcke ten laste komen. Of anders
van het weeskinds goederen genoten te hebben en deselve haar defensien ter contrarie. En uit
bewegende oorzaken compenseert de kosten.
426.
Aelcke Lubberts dr. wed. van Claes Buwes binnen Leeuwarden; Contra
Pibo Regnerij secr.
van Gaasterland, als tutor over Lambert Buwes en Joh Georgij als voren, zo hij wordt geonvenieerd.
HET HOFF cond. de req. en gereq. te procederen tot separatie en diminutie van haar wln. mans
goederen, en te gedogen dat dit bij de commissaris geëffectueerd wordt; als ook haar req. te doen
hebben en te laten volgen hetgeen Aelcke competeert, onverkort hun rechten in de scheidinge van
het goed, aangaande hun competentie, en de requireerde ter contrarie. En comp de kosten.

Watze Harckema impt. in conv. en in rec. gedaagde
Contra
Reijn Harckema te
Buitenpost,
HET HOFF cond .de ged. aan de impt. te betalen de somma van 86 c.gld; met
schaden etc; des dat de ged. de impt. bevrijt van de aenspraeke bij de ?Grtm Herbranda, te p.....
op de erfenissen van Buwe Harckema, nopens het dragen van de kwestie per... renthe van?
Friesland. Mitsgaders in de kosten van de proceduren, en voorts te compareren voor de commisaris,
die hun zal verenigen, indien niet hen informeren op zekere poinct. Van offitie. 1. Hoe, wanneer
en met wie de kwestieuze landhuur verrekend is, en het bescheid te recouvreren. 2 Te recouvreren
het bescheid, waarbij wln. Buwe Harckema de landhuur verkregen heeft? 3. Waarom in de akte van
20 juli 1612 onder BB in des impt. salvatien overgelegd, de schuld van 75 g.gld niet zijn uitgedrukt,
en waarmede en hoe de impt. daarvan gecontendeerd is, en wat obligatien in dien gementioneerd
werden.
427.
Free ( Freed?) Hendriks dr. wed. van Claes Reijners en Cornelis Jelles not. publ. in Leeuwarden;
als cur. over Antie Claes,
contra
De Gasthuisvoogden binnen Leeuwarden, reqden.
(poincten) daarna leeg.....
Reiner en Rempt Jelt Sijtsma zonen, als erfg. van wln. Fritsen Aysma, hun bestemoeder. Contra
Hintien Reins als voormomber ad litem over de weesknn. van Claes Jacobs in Burum, en Jelte
Jacobs, als erfg. van Jacob Jeltes, en bauck haar ouders, ged. HET HOFF voor het videren van de
proceduren ord. partijen wederom te compareren voor de commissaris van den Hove, ....
POINCTEN: 1. Oft die brieven van Setma meerder recht als gebruik van het onderpand en
hypotheek, geven voor de rente of interessen van de verschenen penningen? 2. Ofte de brieven van
Setma en verkopinge mede brengen zo wanneer het setma voor zeker jaar is geschied, ende nae
verloop van jaren ge(en) aflossinge geschied, ? 3 Wat de natuur en eigenschap is van brieven van
Setma? 4. Wat voor het contract in kwestie is te houden en of zodanige contracten nae de
omlandische rechten een vaste verkopinge mede brengen?
428.
Haye Hylckes,
Contra
Eelck van Eminga, te Witmarsum, Pieter Jans te Hempens,
Hessel Lieuwes en Gerrit Radijs eerste Deurwaarders van het Hoff. HET HOFF gehoord de eed bij
de req. taxeert de verteringe van de assistentie ten processe vermeld, op 329 c.gld; volgendien zal
Hessel Liewes 108 c,gld betlen aan de req; en Eelck van Eminga en Pieter Jans 220 c.gld; 17 str,
met de schaden etc; onverkort hun recht tegens Hessel Lieuwes, en de req. ter contrarie, ..... en
cond. henlieden in de kosten tot s'Hoffs taxatie. En daarenboven niet ontvangbaar.
Balthus Willes als cur. over Folkert Rochus, en Rins Rochus , Req.
Folkerts, bakker.
IN Factis voor Saeckma. Binnen 2 mnd

Contra

Pieter

Sibren Gerloffs voor hem en als wett. voorst. van zijn knn. bij Reinsck Anscke dr.
Contra
Tijalling Hiddes, Hidde en Baucke Alle zonen, als erfg. van Hidde Tzallings en Trijn zijn
huisvrouw. In Factis in forma.
429.
Taecke Pieters als voogd van Eets Sipts (Jipt?s) dr; als erfg. van Jipt Tad( )ma, en Sas Siccama,
haar ouders te Leeuwarden. Contra
Lemme Beernts wed. van Ritske Wijts Sickema, voor
haar en haar kinderen, als erfg. van hun vader, gewoond hebbende te Surhuizum, Waelcke Aebeles
als voogd van Syuw Tadema, zijn e.h wonend te Ophuis, en zich sterk makende voor Hendrick
Alberts als voogd van Wisck Tadema, zijn e.h; wondende op Noordermeer en als erfg. van Meijnt
Tadema haar vader, en Reijn Martens Aetsma wed. van Jan jans, en mede e.h van Diege Tadema,
en zij voor Marten Diege's Tadema en Jacob Rommes als voogd van Jidtien Dieges Tadema, zijn
e.h; als erfg. van Diege Tadema, en zij voornoemden c.d.r voor Tyaerd Jelckes mede te Surhuizum,
wegens zeker contract en koop van fenen, bij de vs. Diege Tadema en Reijn Martens Aetsma e.l.; in
tijden [ PAG 430] e.l. verkocht, en Tyaerd voor de nader uitgedrukte koopbrieven, daarvan zijnde
van de 20 maart 1592. en onder Tyaerd Jelkes berustende. In die qual. gedaagden.
HET HOFF verklaart de impt. tot zijn eis en conclusie jegens de gedaagden niet ontfangbaar. En

cond. hem mede in de kosten.
(430)
Taecke Pieters als m.e.v. van Eets Iptd dr. zijn e.h binnen Leeuwarden, als universeel erfg. van Ipt
Tadema. En Sas Sickema e.l impt Contra
Lemme Beerns, als wed. van Ritske Wijdts
Sickema, etc, als vorige; Waelcke Aebelens als v.v. Rins Tadema etc en hem sterkmakende voor
Hendrik Alberts,als v.v. Wisck Tadema als voren; als erfg. van Meints Tadema, Ritske Willems
c.d.r [ PAG 431] voor Tee zijn e.h; mede te Surhuizum. Het Hoff verklaart de impt. in het reguard
van de drie roeden veens tot zijn eis en conclusie genomen niet ontfangbaar; en in de kosten en
neffens partijen vorder kwestie op zekere POINCTEN: 1. Oft Ypt Tadema en zijn wijff de huizinge
en huisstede in kwestie ten tijde van het versterven nog toebehoorden? 2. Oft Meijnt Tadema en
Rijtske Wijts als cur. over Jipts kinderen de vs huizinge en huisstede hebben verkocht, 3. Indien ja,
aan wie en wie er nu possesseur van is. Wat bescheiden en brieven daar van zijn, en die te
rcouvreren.
Jan Sanders en Trijntie Pieters dr. e.l te Harlingen. Impt Contra
Pieter Bonnes gedaagde.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 100 g.gld; met schaden etc.... en in de kosten.....
Nies Joachims, e.h van Baucke Piers, haar moeder.
Contra
Pieter Thomas erfg. van
zijn moeder en mede erfg. van Bauck Pieters haar moeder en Pieters bestemoeder. IN Factis
binnen 2 maanden peremptoir en voor alle dilay.
432.
Meint Johannes burger binnen Leeuwarden, voor hem en als v.v. van Pietrick Jans, zijn e.h en c.d.r
onder verb. van goederen
Contra
Jan Claes te Eestrum. HET HOFF gehoord de eed van
de impt. tot versterkingen van zijn aangeven gedaan, verklaart de req. niet ontfangbaar.....
Jacob Jans wonende te Holwert, voor em en zijn e.h.;
contra
Eemck Lieuwes, Dirck
Jans, en Homme Iemes (Jemes?) requireeerden ...... te compareren vior dr. Suffr. Hania
etc...
POINCTEN: Te recouvreren het principaal instrument in date de 11 maart 1610 waarvan copie van
de artikelen in het instrument is ingeleid. 2. Of de beesten daarin geroerd dezelfde beesten zijn waar
hier sprake van is? 3. Indien niet, in wat voegen hij Tiaerd daarvan hier is geworden en waar de
andere zijn gebleven?
433.
Geerthien, Hans Pijls wed. in Sneek, Contra
Obias Broersma ( Obiam) fiscaal der stad ....
niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter...... en cond. haar in de kosten.....
Jarich Heres, burger in Bolsward, triumphant en impt. van brieven van executorien.
Contra
Tied Aelcke dr. e.h. van Gerrijt Cronenburgh, te Pietersbierum, en als mede cur. over de weesknn.
van wln. Gerloff Aelcks en Tijets Gerloffs dr. in leven e.l. HET HOFF cond. de ged. onder
deductie van 160 c.gld in de sententie uitgedrukt, haar oppositie kost- en schadeloos af te doen,
voorbehouden haar recht bij nieuwe instantie, indien hierna nog nadere aanwijzing van betaling zal
verschijnen, of de vertekening van deze Ph..... en om redenen comp. de kosten.
434.
Aeltie Michiels dr. req.
Contra
Daem Cornelis Femmes, aan St. Jacobi Parochie,
Hedrik Jouws aldaar als v.v. Hiltie Jorris (?) Joris Jorrijts?) zijn e.h. en en Marritge Cornelis dr;
wed. van Hotse Douwes, mede aldaar, en c.d.r. voor Fem Cornelis zn. hun broeder, en
intervenierende voor Waling Adriaans, met oblatie (?) van gemeenzame cautie, voor de interventie
ante conclusione in causa te stellen, gereq. HET HOFF cond. de invnteurs als als gereq. de impt.
te betalen 190 c.gld met schaden etc..
Haye Epes, nom filij,
maanden.

Contra

Gerben Gerbens, gereq.

In Factis binnen 2

Syurd Taeckes als m.e.v. over Jets Lieuwe dr; als last en proc. hebbende van Siurd Liuwes en Tiets
Lieuwes als mede erfg. van Lieuwe Syrcx; Contra
Syrck Lieuwes intervenierende van

Obbe Bauckes bijzitter van Wonseradeel. IN Factis voor Hillema.
Daem en Fem Cornelis en Henrick J....... ( zie voor) als m.e.v van Hiltie Cornelis, en Cornelis
Daemen, vanwege Marij Cornelis wed. van Hottie Douwes. ..... niet ontfangbaar...........
Dr. Isbrand Ebes als speciaal gelastigde, van de Heren Gedeputeerden, t.a.v. hun gronden gelegen in
het dorp Wierum, en in Nes, en binnendorpse wateren hebbnde (??) mitsgaders dr. Jacob Bouritius
en Duco Emingha en Sixtus Peima als last en proc. hebbende van de gemene eigenaars, en
ingezetenen. Imp.
Contra
Wijtse van Camiingha te Wirdum, en Jurgien van
Burmania te Steens, als volm. van Leeuwarderadeel, Jacob Canter van Oosten te Dokkum, als volm.
van de ingezetenen van Dantumawoude, Wouterswoude, Dreisum, en het westeinde van
Kollumerzwaag, Pieter van Eisinga, Grietman van Rauwerderhem; als last en proc. hebbende van
Taco van Ailva grtm. van Ferwerderadeel; en Barthold van Douma te Hallum , en Tyaerd van
Ailva grtm. van Dantumadeel voor de ingezetenen van [ pag 436] van Driesum; W'woude;
D'woude, en Suaechwesteinde; de wethouders van Leeuwarden, Tijalling Oenes Bangama van
Idaarderadeel, Jouvcke Jochums grtm. v. Smallingerland, en Gielt Aeltzens zijn volmacht, te
Oudega, Feycke van Herbranda en Hetze Copsma voor Achtkarspelen; Sipke Jaarsma en Jacob Jans
voor Holwerd en de Holwerder Zes, en Bornwerderhuizen en Betterwird, in Westdongeradeel, de
magistraat van Dokkum, Aernt van Boijmer voor Oostdogeradeel, Gatse Jeltinga en Binnert Sapma
volm. voor de ingezetenen van Kollumerland, Feye van Heemstra. Grtm. van Tietjerkstradeel, en
Oeds Arends als volmacht van hetzelve deel.
HET HOFF verklaart de impt. tot hun eis niet ontfangbaar... en om redenen compenseert de kosten.
437.
Gerben Sijtses in Rauwert, herbergier aldaar, voor hem en Frouck Cornelis dr. zijn e.h; Contra
Jelger van Bootsma. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 111 ggld 19 str, met de renten
etc, sedert de litescontestatie; en om redenen comp. de kosten. En voorts op Poincten . ( niet
gevonden.)
Job Michiels en Foeckel Johannes, snijders e.l . te St Jacobs Parochie.
Contra
Fed Gerrijts, wed. van Pieter Gosses, voor haar en haar kinderen; med te St. Jacobs Parochie,
geassisteerd met Aene Ciprianij not. publ. en postulant geappeleerde. HET HOFF doet te niete het
vonnis van de Nederrechter, en verklaart de geappelleerde, originaal impt. tot haar eis niet
ontvangbaar. En om redenen comp. de kosten.
438.
Rincke van Lijcklema voor hem en als last en proc. hebbende van Meinaard van Idzerde, Grtm. van
Stellingwerf Westeinde, en Franciscus Averscampie dienaar des Godd Woords op de Idzart, en
Methias Frankena secretaris van de Grietman.
Contra
Gerard (?) van Sickingha en Henricus van Thibour, als m.en v. van Jfr. Maria van Sickingha, en
Joannes Bloemendal secr. van Wijmbritseradeel; als cur. lit over Baptista van Sickingha, als erfg.
van Tialco ( Tjalke ) van Sickingha, hun vader, reassumerende de proc. bij hem gedaan.
............ voor de commissaris die hen zal verstaan en verenigen anders, de Hove rapporteren....
om gedisponeerd te worden naar behoren......
439.
Riempt Rommerts dr. geass. Met Pieter Clemens, haar man wonend op het eiland Gormis (?) in
Pommeren, voor de erfg. van wln. Aucke Rommerts, haar broeder en zijn huisvrouw, gewoond
hebbende in de Nieuwe Lemmer hun resp vader en moeder, bestevader en bestemoeder.
Contra
Claes Claes op der Itzart, Remmert Sijbrens tot Tronde, als voorm. o.d. knn.
van Jan Rommerts, en Hil Rencke dr; en Remmert en Sijbrant voor hun zelven, en Lijkle Claes als
v.v. van Ge..te sijbrands in de Nijelamer, Hessel Eijsses te Tronde, als voogd van Jaarda Sijbrands
dr; weer in de Nieuwe Lamer. ............ niet ontfangbaar.............
Douwe Abbema deurwaarder v.d. Hove.
Contra
Tialco van Sickigha. Jan van Leeuwen,
Jan van Cuijck en Reijner Eijlards, In Factis voor de eerste rechtdag na Pontiaan.
440.

Jurrien Duijtsman als v.v. van Jan Aucke dr. zijn e.h.;
contra
Wijbe Hijlckes in qlt.
HET HOFF tauxerende de vruchten voor de helft met schaden interessen etc. van de Zandkamp op
220 Phs. gld, en ord. dat de executie van de vs. somma haar doorgang zal hebben zoals
uitgesproken op de 13 mei 1616 en om redenen comp de kosten.
Aesge Popma als volm. van Eernst Grovenstins, voor hem en de knn. bij Jfr. Rieme van Galema, uit
de naam van de geinteresseerde crediteuren.
Contra
Tieck Frans ontvanger, Jan
Marten Gravius, en Gaius Nauta secr. der Stad Sneek.
HET HOFF cond. de ged. onder de
gepresenteerde cautie om de koopschat van de zate in handen van Eernst van Harinxma te stellen,
bij Ernst van Groustins gepasseerd, de 18e maart 1616. onder deductie van 50 g.gld. reeds betaald
en compenseert de kosten.
441.
Simon Hendriks als mede erfg. van wln. mr. Ludovico Ens, mede adv. v.d. Hove, het recht
hebbende door scheiding en deling
Contra
Fredericq van Horion Fendrich onder Lt.
Julius van Eissinga, en in reconventie het recht hebbende van Juliana van Horion wed. van
Georgien Fludde, elk voor zich en erfg. van Suzanna van Meckema; In Factis binnen 2 manden.
Maijcke Hendriks Velsius, wed. van Hemdrik Lautenbach, applt. Contra
Jan Jacques
Gerbijn, tafelhouder binnen Franeker. In Factis binnen een maand peremptoir; en 14 dagen daarna
in staat van wijzen te brengen.
Adriaan Cuijck voor zich als vader van Cornelis zijn zoon, en als volmacht van Sijds Doeckes voor
haar zelfs. In Factis in forma. 442.
Adriaan van Cuijck van Lexmond, triumphant
Auck Allerts dr. In Factis voor Saeckma.

Contra

Rienck Claes als geauth cur. over

Poppe Hettes en Trijnke Harckema impt
Contra
Sijne Haijs en Doedke ( Soetke) Sibrens,
ged. .... te namptificeren 200 g.gld en ten principale in factis. In forma.
Folkerd Epema en Tijemck Wiarda,
Contra
Johannes Cuiriander secr. van
Achtkarspelen. HET HOFF ord. partijen te compareren voor de Commisaris die hen zal verstaan
en verenigen, indien niet op het point van rekeninge en betalinge zijn informstie te stellen bij
geschrifte. En den Hove rapport doen. Om gedisponeerd te worden naar behoren.
Claes Clase voor hem en zijn e.h.; en c.d.r onder verb. v. goederen voor zo veel nodig, Contra
Heijmen Scheijff en Thomas Aris, Philips Jacobs Buijrtin (en ), Arien Claes ged. In Factis binnen 2
maanden.
443.
Anthonis (van) Hees als man en voogd van Jancke Simons zijn e.h.;
Contra
Rienck van
Doijem. ... te namptificeren 200 c.gld bij provisie, ten principale in Factis.
Anthonis Hees (!) als voren Contra

Dezelfde.

te namptificeren 50 c.gld en in factis. Als voren.

Merck Jans voor hem en voor Anne Hermans zijn e.h.;
Contra
Jouck Harkema geass.
met Aen Bauckes haar tegenwoordige man, en Jan Jans als voorst. van zijn kindern bij Foeck
Harckema in echte getogen. In Factis voor Ulenburg en binnen 3 weken pwremtoir.
444.
Dr. Wiltetus Matheus, adv. v.d. Hove, als volm. van Trijn Pieters Wits, wed. en boelhoudster van
wln. Matheus Cornelis Ens, poorteresse binnen Hoorn.
Contra
Trijn, Sibrant
Romckes wed. geass. met de hr. Hippolitus Cracq, als verkoper van de huizinge waaromme de vs.
Trijn werd geconvenieeerd, en Erich Hans erfg. van Hans Erichs onder ben. v. inv. zijn vader, met
Saaff Henricks burger in Harlingen, en Jan Scheltes burger aldaar, als volm van de crediteuren van
wln. Hans Ericx, en Ebe Walings dr; geass. met Jan Walings de Bors haar man ged. HET HOFF

ord. partijen wederomme te compareren voor dr. Rombert Ulnburch, die hen zal verenigen; indien
niet, te recouvreren de originele koopbrieff, van de huizinge bij wln. Reiner Claes en zijn huisvrouw
verkocht en dan de Hove rapport doen om .... te disponeren.....
Anne Allaerds Anskema voor haar en Matheius Everardij ( Gerardij?) als cur. over de goederen van
Simon Douwes Nijenhuis. Contra
Claeske Nijenhuis wed. van Everrt Boner, erfg. à
semisse (?) van Douwe Nijenhuis, en His Simons. In Factis voor Hillama.
445.
Fried ( Fed?) Hndriks wed. van Claes Reijns, en Cornelis Jellis not. publ. te Leeuwarden; cur. over
Antoni Claes dr.
Contra
De gasthuis en weeshuisvoogden binnen Leeuwarden req.
HET HOFF ord. partijen te compareren voor Hania Rd. Ord. die henluiden zel verenigen etc......
indien niet hem informeren op zekere poincten van offitie, en zijn informatie bij geschrifte te
stellen, en den hove Rapport doen, om gedisponeerd te worden naar behoren : Poincten (LEEG)
446.
Wigle van Bujgers als man een voogd van Jfr. Elizabeth van Ockingha, universeel erfg. van Lolle
van Ockinga, haar vader en c.d.r onder verband van goederen. Impt
Contra
de wed. en
erfg. van wln. Bocco Douwes Abbema in leven deurwaarder van den Hove. HET HOFF ord.
partijen te compareen voor Saeckema...... die hem zal infrmeren op zekere poincten... POINCTEN:
1. Wat oppositie als wln. mr. Minne Broersma wegens Lolle Ockingha heeft gebruikt tegen de
verkopinge, van de rente in questie? 2. Den acte en proceduren daarvan te recouvreren; 3. Ofte
Broersma daartoe last van v. Ockinga heeft gehad. 4. Iindien ja, de prucuratie te recouvreren, 5. Oft
bij de rentmeester van de confiscatiën ook iets van Ockinga's goederen ooit is ontvangen. 6. Indien
neen, wat de oorzaak daaraff is.
447.
Gerrijt Pieter Wijtses voor hem en als volm. van Pied ( Gried?) Gerrijts zijn moeder, req.
Contra
Jacob van Loo, deurwaarder van het comptoir van de domeinen, reqde. HET HOFF
rejekteert de exceptie en cond. de reqde peremptoir te antwoorden. Reserverende de kosten.
Gielt Johaens req.

Contra

Rienck Aedes. In factis binnen 2 maanden.

Jelle Bottes impt.
Contra
Aerien Jacobs ged. en exc.
de ged. peremptoir te antwoorden. Res de kosten.

.... rejecteert de excepten en cond.

Eeuwe Daniels als voogd van Frouck Aebe Minnes, zijn e.h.; en c.d.r.
Contra
Claes
Martens voor hem en als opsichter van Marij Jans, zijn broeders dochter en als conj. pers. de rato
caverende, In Factis binnen 2 mnd peremptoir.
448.
Claes Claes als voorm over de weesknn. van Frouck, Jan Rommerts impt. Contra
Gerloff Upkes ged. en exc. .... rejecteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden....
Jucke Piers voor hem zelven en als m.e.v van Sibrich Rommerts dr; zijn e.h.; en c.d.r Contra
dr. Focco Feijckens in qual gedaagde; HET HOFF restituerende de impt. tegens verloop van tijd,
cond. hem niettemin in de kosten retardatie processus.
Adriaen van der Chijs, als vader van Engelke zijn dochter, bij Rabck Pieters dr. zijn overl e.h.
getogen. Contra
Gerrijt Lijkles en Griet Tyebbes, In Factis binnen 2 maanden. Peremptoir.
Jan Reerts (??) apllt. contra
Jelmer Sijurtds appelleerde; HET HOFF verklaart de
geappeleerde ongehouden te zijn op des applt. vragen te antwoorden.
Ernst van Ailva Grtm. van Dongeradeel O-zijde der Pasens; en mede Gedeputeerde van de Staten.
Contra
Jan Corten, brouwer te Harlingen, ged. en gecontumaceerde. HET HOFF houdende
de principale en additionele acten bij de impt. overgelegd voor bekend, cond. de ged. de impt. te
betalen 297 c.gld 10 strs als reste van meerder esomme; met schaden etc.... en in de kosten en de
boete van de contumacie.

Lolke Tijaerds te Burum, voor hem en voor Hil Jans zijn e.h.; en als cessie hebbende van Isbrand
Isbrands, te Ferwerd, en c.d.r voor Meinu (NB) Hottie dr. zijn e.h. Contra
Jettie Ables (?) en Geert Wijthie dr. e.l. op het Fliet te Leeuwarden. ged. HET HOFF houdende de
reversael brieven voor bekend d.d. 23 mrt 1610 [PAG 450] en de cessie daarop gevolgd, cond. de
gedaagden elk apart en te samen te betalen de somma van 25 g.gld met schaden etc..... des dat de
ene betalende de ander vrij zal zijn, doch houdende 100 g.gld in surceance, tot de 1e mei 1618. en
cond. de ged. in de kosten en de boete van niet verschijnen.
Melle Sijbrands dr. en Leen Roeloffs dr. e.l te Leeuwarden, impt Contra
Sijerd Frans te
Oostermeer, e c.d.r voor Pietrich Sijmen dr. zijn e.h.; ged en gecontumaceerde. HET HOFF...
houdende de obligatie brief van 15 dec 1609 voor bekend cond. de ged. de impt. te betalen 360
g.gld et schaden etc.... in de kosten en de contumacie,
451.
Jurgien Duijtsman als man en voogd van Trijn, Jan Auckes dr; zijn e.h triumphant;
Contra
Hancke Annes en Cleas Everts, Jelle Cleijs en Johannes Carstes, HET HOFF tauxeerende de ½ van
de vruchten profijten en emolumenten sampt schaden en intressen van Syeurds Kamp op 88 Phs
gld; en de helft van de turff in Sijurds Camp te graven ter somma van 162 dalers, ord. dat de
executie van de sententie tussen partijen uitgesproken de 13 mei 1616 tot vs. sommen zo nopende
de helft van de vruchten etc. en de schaden etc, als boven, en over de helft van de gegraven turf zijn
voortgang zal hebben. Ende om redenen compenseert de kosten. Van de proceduren.
Hof 16713 Quaclap. Vroeger YY 27.
begin 1 april 2011.

320 pag. ( recto en verso genummerd.)

EERSTE RECHTDACH NA CARSTIJD GEVALLLEN den 20 jan 1618.
1.
Fetse Simons burgemeester in Leeuwarden, als vader van Simon zijn zoon, gepresenteerde
beneficiant tot het vacerende leen genaamd Houckema leen binnen Bolsward, geass. met Simon
Douwes Nijenhuis, en Claeske Nijenhuis zijn zuster, His Lamberts dr; Taeck Lolckes dr; e.h van
Sibrand Siccama, Jan Sipkes en Fed Sipkes dr; allen bloedverwanten van Alger Houckema fundator
van het vs. leen en in die qual. impetranten
Contra
Jan Pieters te Tzum, als wett.
voorst. van Jelmer Jans zijn zoon. HET HOFF verklaart de impt. tot hun eis en conclusie niet
ontvangbaar, onverkort hun en alle andere rechten zo als zij bevinden zullen te behoren, wanneer
het zelve leen zal geraken te vaceren, en om redenen compenseert de kosten van het proces.
Jan Rayen koopman binnen Amsterdam. Contra
Jacob Philippus geappelleerde.
HET HOFF verklaart de appelant niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter . Cum expensis.
1v.
Sibrand Edes Feijtema, impt.
Contra
Douwe Abbema deurwaarder van dezen
Hove.
Bij provisie te namptificeren de somma van 100 c.gld; en ten principale in factis.
Bartel Jans wonende in de Stede IJlst, geassisteerd met Jan Reijmers zijn vader. impt. Contra
Rijurd Frans te Marsum, en Jencke Gosses te Deinum, als omen en voormonden over Sipck Doede
dr; ged.
HET HOFF verklaart de impt. . tot zijn eis niet ontvangbaar.
Matthias Everardi, not. publ. binnen Leeuwarden, als cur. over jfr. Atke van Schonenburg. Contra
Gosse Keimpes in de Veeenwouden. HET HOFF verklaart de opzeggingen vigoureus, en cond. de
ged. Botnia State te ontruimen, en de impt. in vrijdom te laten volgen, met de vruchten en profijten
vandien sedert de opzegginge genoten, met schaden en intressen, bij de impt. gehad en geleden nog
te hebben en te lijden, tot de relaxatie aan toe; des, dat de impt. de ged. zal betalen daertoe hij naar
rechte en partijen contracte bevonden zal worden gerechtigd te zijn, ende zullen partijen in

executione mogen behelpen met de stukken ten processe overgelegd. Compensatis expensis.
2.
Jan Keimpes aan Lieven Vrouwen Parochie.
Contra
Marij Jacobs, huisvrouw
van Meinard Botes, haar tegenwoordige man met consent van deselve. Geappelleerde. HET HOFF
verklaart de appellant bij het vonnisse van de Nederrechter niet bezwaard.
Hil Willems wed. van wln. Eebe Bootsma, voor haar zelven en als moeder en wett. voorst. van haar
kinderen en Hinthie Reins nom. ux. requiranten. Contra
Herman Jans en Uble Wierds,
occuperende voor Jeip Jelkes, en Fox Claes hun compagnons, requireerden. HET HOFF rejekteert
de exceptie en cond. de excipieerde op de eis peremptoir te antwoorden. Reserverende de kosten tot
het uitdragen der zake.
Jan Edes als gewezen dijkgraaf van Dongerdeel Oostzijde der Pasens, impt.
Contra
Pieter van Walte als dijkgraaf van de Vijf Delen binnen en buitendijks, als voogd van Juffr.
Froukien van Jukema, als universeel erfg. van Lieuwe Juckema haar vader. In Factis binnen 2
maanden peremptoir.
2v.
Lambert Cornelis Schulting wonende te Beets in Opsterland, impt.
Contra
Sijurd Sijurdts
dorprechter, en Syurd Alles eveneens te Beets, en Pier Sipckes in Sint Jansga. HET HOFF cond.
Pier Sipckes om hem te laten authoriseren tot voormomber over de weeskinderen van wln. Pier
Lamberts en Reijn Carstes, verklarende de impt. tegens de mede ged. niet ontvangbaar. comp. Exp.
Dirck Doedes burger in Leeuwarden, als volm. van Cornelis van Tongerloo, koopman binnen
Amsterdam, en van Machtelt Pieters dr. wed. en boedelhoudster van zalige Herman Wijers, en mr.
Arent van Ecke wethouder, en mr Aernt van Buchel, advocaat in den Hove van Utrecht, en Hans
Goverts als executeurs van het testament van Herman Wijers vs; vermogens zijn twee procuraties
en in die qualiteit impetrant. Contra
Cornelis Jans en Grietke Pieters ; wonende onder de
klokslag van Hallum. HET HOFF verklaart de opzeggingen van het huis, de schuur en de
bruikware(??) der landen de gedaagde gedaan voor terecht, en cond. de ged. huis schuur en
bruikwaar te verlaten en ontruimen, en te betalen vruchten en profijten en emolumenten na Petrij
1617 gehad en genoten en hetgeen zij hadden mogen hebben en genieten met alle schaden en
intressen door gebreke van dien gehad, en nog te hebben en compenseert de kosten.
3.
Thimen Roelofs voor hem en zijn huisvrouw Ebel Jans in conv. en in reconv.
Contra
Thimen Jans voor hem en c.d.r voor zijn e.h. ....... te namptificeren de somma van 30 g.gld en ten
principale in Factis in forma.
Thimen Roelofs en Ebel Jans dr. als vs.
Contra
Wijtse Meijnts als voorst. van Gerben
Meijnts en Tijets Melle dr. weeskinderen, ged. In Factis in forma.
Andries Claes en Rints Kempe dr. e.l ; te Marsum, voor hen en hun vier kinderen en als ab intstato
erfg. van Sytske Andris hun oudste dochter.
Contra
Jan Jans te Deinum.
HET HOFF gehoord de eed van versterkinge van de impt. tot zijn aangeven gedaan, verklaart de
impt. . tot zijn eis niet ontvangbaar. En compenseert de kosten.
3v.
Frederich van Fervou als m.e.v van Jfr. Jel van Oostheim, en als last hebbende en conjuncta persona
van Jr. Hessel van Oostheijm,
Contra
Jfr. Cuniera van Douma, nagelaten wed. van jr.
Syuck van Burmania,
In Factis voo Hillema voorgaande commissaris.
Rompt Jacobs, triumphant Contra
Allart van Gratema gedoemde
HET HOFF
rejekteert de exceptie en binne 3 weken peremptoir de stukken in debat en Contra debat alsnog in te
brengen. Reserverende de kosten.
Hester Jacobs geassisteerd met Abraham Jacobs de Visscher, haar broeder, gereq.

Contra

Adriaan Schaft, voor hem en als cur. over zijn zoon Andreas Schaft. In Factis.
4.
Hendrick Oldendorp als voogd van Maicke Hans Snitgers dr; zijn e.h en door fidei commis erfg.
van van de knn. van Pieter Hans Snitkers dr; bij wln. Adriaan (!) van Geest getogen, reassumerende
de proceduren bij wln. Simon Pieters als cur. over de vs. kinderen gesustineerd.
Contra
Dr. Gellius Jongestal, Rd. Ord. en Wibrand Jongestal als erfg. van Pieter Joosts zn .Jongestal en
Hijlck Jelle dr. e.l.; gereassumerd de proceduren bij de vs. e.l. ged. HET HOFF verklaart de impt.
tot zijn eis niet ontvankelijk. Cum expensis.
Douwe Abbema deurwaarder van dezen Hove, voor hem zelven en als het recht hebbende van
Sibolt en Douwe Hans zonen impt.
Contra
Rixt Hanke dr. e.h. van Tijerck Douwes,
geassisteerd met deselve, en Hessel Sijtses als cur. lites over Eble Rempckes ged. en excipienten.
HET HOFF zonder te letten op de geproponeerde exceptie en houdende de proceduren aan des req.
zijde voor geconcludeerd, wijst partijen in factis, voor van de sande Rd. Ord. en binnen 6 weken
peremptoir.
4v.
Ulbe Rijurdts Bantert burger binnen Leeuwarden; impt. Contra
Andries van Sijtsma ged.
HET HOFF cond. de ged. aan de impt. . te betalen ter oorzaken van injurien en wondinge de
somma van 48 g.gld en daar te boven het meesterloon, schade en verzuimenisse, gehad en geleden
tot tauxatie en in de kosten van het proces.
Sibrand Wopkes en Trijnke Buche dr. te Englum en Oene Rintse zn, voor hem zelven en als vader
van van zijn knn. bij Rints Buche dr; te Dedgum, als mede erfg. van Margaretha Feijcke dr; wed.
van Buche Atses, en mede caverende voor de vordere erfg. van Margaretha Feijckes.
Contra
Jacob Dirks en Jelcke Hanse dr. e.l te Bozum. ... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter
5.
Hessel Frans te Berlicum, applt
Contra
Gaets Taecke dr. te Wartena, ... niet bezwaard...
Rincke van Lyklema voor hem en als last en proc. hebbende van Meijnaard Idsaarda, grtm. van
Stellingwerf Westeinde, Francisco Avercampie dienaar der H. Evangeliums op te Idsaart, en
Mathias Frankena secr, van de Grietenie, Contra
Gerard van Sickingha, Henrico van
Thibout, als m.e.v vn Maria van Sickingha, en Johannes Bloemendaal secr. van Wijmbritseradeel,
als cur. over Jan Baptista van Sickingha, als erfgenamen van Tialke van Sickingha, hun wln. vader
respectieve gereassumerd hebbende de proceduren bij wln. hun vader; HET HOFF cond. de ged.
de impt. .te restitueren 700 c.gld met schaden etc; sedert de litescontestatie; gehad en geleden; en
dat de mede ged. Frankena zal restitueren de brief van Obligatie, of bij gebreke van dien betalende
de schaden en intressesn. En mede in de kosten.
5v.
Ocke Siouckes appellant,
Contra
Etke Hinne dr. wed. van Andries Siouckes Phannius, en
mede voor haar kinderen, HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter , en bij nieuwe
sententie recht doende cond. Ocke Sioucke in solidum en en Baucke voor de helfte te voldoen de
somma van 1667 c.gld; nmet schaden en intressen etc.... en in de kosten tot 's Hoffs Taxatie.
Cornelis Claes te Sneek, applt;
Contra
Mirck Bauckes appelleerde; .... niet
bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter ....
6.
Claes Sibrands Siouma burger en wijnheer binnen Harlingen,
Contra
Douwe van
Hottinga, Grtm. van Barradeel; ged. HET HOFF gehoord de eed van de impt. tot versterkinge van
zijn rekenboek, cond. hem te betalen 194 c.gld aan de impt. ; met schaden etc. onder deductie van
16 gelijke guldens, in een en 42 in een andere partije, en de ged. in de kosten.
Impck Gabbe dr; e.h van Gerben Haerts, geass. met de selve;
Contra
Trijn Cornelis
Pieters wed; voor haar en Sijts Johannnes Verstins, voor hem en vanwege Lolcke Jelles, als cur.
over wln. Cornelis Pieters weeskinderen. In Factis binnen 6 weken peremptoir en voor alle Dilaij.

6v.
Jurjen Duitsma(n) zich althans onthoudende te Utrecht, als voogd van Trijn Auckes, als erfg. van
Jan Auckes, eligerende domicilie citandi ten huize van zijn advocaat ( = Lenzius)
Contra
Arent Pieters voor hem zelven, en mede vanwege Hille Jans dr. zijn moeder; en wett. voorst. van
haar kinderen bij Johannes Frankena; en c.d.r en Mr. Martinus Ten Hoor, adv. v.d. Hove; Johannes
Wretsch hove (?) mede voor hem zelven en als last en procuratie hebbende van Anna Frankena en
Wijltet, Anneke en Trijnke Franckena, zoon en dochter en zijn broers kinderen, bij wln. Abel
Frankena, en voor hun interesse intervenierende voor Eijsse Jans, hun resp. landzate. HET HOFF
ord. partijen wederomme te compareren voor dr. Joh. Van den Sande, die partijen voor hen zal
roepen, en hen verenigen, indien niet hem informeren op zekere POINCTEN van Offitie. 1. Oft
wln. de Grijtmn Cornelis Jelles het vs. parcheel land in kwestie gepossideerd heet, 2. Indien ja, hoe
lang en van wie hij het bekomen heeft; en door wat titel, en deselve te recouvreren. 3. Hoelang de
heren Frankena het perceel gepossideerd hebben, door wat titel en deselve mede te recouvreren; 4.
Hoe oud de originele req. geweest is als hij het eerst buitenlands geraakt is, en waar zij haar sedert
verholden? Wanneer zij eerst binnen lands gekomen is en hoe lange zij t'elken hier gebleven is. En
waarom zij niet eerder haar actie heeft aangesteld?
7.
Dirck Jelmers Versteveren, deurwaarder van de Gedeputeerde Staten; impt.
Contra
Schelte Frielsma ged. ...... niet ontfangbaar. .........
Sibrand Jans Longerhou, binnen Harlingen; impt. en triumphant;
Contra
Tyaard van
Aylva en Olphard Dirks als kerkvoogden te Witmarssum, ged. en gedoemden. HET HOFF taxeert
de kosten ter summa van 2 c.gld en 8 strs; verklaart de triumphant tot zijn vordere eis niet
ontvangbaar; onverkort zijn recht tegen Baucke Eelkes, en deselve zijn defensien ter contrarie.
7v.
Heer Dijdrich de Blois de ...... landcommandeur van de Duitse Orde binnen Utrecht, voor zo veel
nodig met assistentie van Johan van Steenhuis, van Schoot ( Oudeschoot)
Contra
Reijner Eijlards op het Heerenfeen; HET HOFF verklaart de impt. tot zijn eis, nopende de valoritas
Cancelarij des keizers g.... ( gulden?) niet ontvangbaar. En om redenen compenseert de kosten.
Reijner Syurds burger en koopman binnen Leeuwarden; als door cessie het recht hebbende van
Cornelis Jacobs burger aldaar;
Contra Tyetse Ottes burger aldaar. HET HOFF cond. de ged.
aan de impt. te betalen 33 albertijnen, tot 5 c.gld en 8 strs het stuk. Met schaden en intressen, sedert
de litescontestatie gevallen, tot de volle betalinge en in de kosten van de procduren.
8.
Tijtie Cornelis dr. wed. van Lieuwe Rinnerts, als moeder en voorst. van Aelke Lieuwes, Rinnert
Lieuwes, Atke Lieuwes, en Itke Lieuwes, en Cornelis Lieuwes voor hem zelven, als erfg. van
Lieuwe hun vader, en reasumerende de proceduren bij hun vader gesustineerd.
Contra
Claes Heres, als recht door cessie hebbende van Jacob Aris. Ged. HET HOFF restitueert de impt.
tegens voorgaande .... dispositief, mitsgaders alle schadelijke acten tegen hem gevallen , cond.
niettemin deselve in de kosten, retardatij, processus tot 's Hoffs taxatie.
Bientse Jenckes impt. . in conv. en ged. in reconventie
Contra
Ryurdt Sijbes en Hepck
Arends dr; ged. in conv. en eiser in reconventie. HET HOFF
cond. de ged. boven hetgeen
hem bij sententie is toegevallen, nog uit de gemene goederen te laten volgen 185 g.gld; Eodem in
reconventie, cond. de ged. te gedogen dat de impt. de vordere goederen na gedane afftochte van
hetgen de gedaagde als impt. in reconventie is toegewezen, zal genieten; verklarende partijen daar
te boven niet ontvangbaar. comp. exp.
8v.
Meijnt Bonnes te Stiens, appellant;
Contra
Eabe Tyalles, geappelleerde; HET
HOFF doet ten niete het vonnis van de Nederrechter ; en bij nieuwe sententie recht doend, verklaart
de appellant, originaal gedaagde met zijn presentatie in conclusione libellij te mogen volstaan en de
appellant daar te boven niet ontvangbaar. comp. exp.

Marten Isbrands te Sexbierum, impt.
Contra
Wijbe Jacobs oude burgemeester
der stede Franeker, intervenierende voor Carsane Marcieto (?) taefelhouder der leeninge in
Bolsward. ged.
HET HOFF verklaart de huizinge ten processe geroerd voor des impt. ten
achter wesende speciaal gehypothekeerd, cond. dienvolgende Wijbe Jacobs een der gedaagden om
aan de impt. te betalen de somma van 228 g.gld; en 5 strs; met schaden etc.
Pieter Wouters als voormomber over de weesknn. van Nanna Arents ( en?) Jurrien Arents; Contra
Gerrijt Heijns, als m.e.v. van Geerthie Cornelis zijn e.h. In Factis binnen 6 weken peremptoir.
9.
Duwe Joachims en Pieter Ulbes beide burgers binnen Leeuwarden; voor hen zelve en als last
hebbende van de mede erfg. van Johannes Pieters dochter (!) hun Moeije. Req.
Contra
Tijets Sipke dr. wed. van Nanne Piebes Abbema; voor haar en haar knn. bij haar overleden man.
Gereq, HET HOFF cond. de ged. voor zo vele zij mede erfg. zijn, van wln. Johannes Pieters, te
doen rekenschap en bewijs, en wes in reliquis word gevonden te voldoen, en te betalen, met
schaden etc.... en in de kosten tot 'sHoffs taxatie.
Rompcke Sipckes in Eesterga, voor hem en als voorm. van Lolle Agges, en Jelcke Jencke dr. e.l;
weeskinderen.
Contra
Agge Annes en Pieter Sijeurds als voorm. over de drie oudste
weeskinderen van Hans Agge dr. bij Pieter Sijeurds de olde in echte getogen. HET HOFF cond. de
gerequireerde te gedogen dat de brieven van decret (?) bij de gerechte van Lemsterland op de req.
Eigen name werde veranderd of andersins hem genoegzame koopbrieven koopbrieven te doen
hebben; en voor de rest niet ontvangbaar; onverkort zijn recht nochtans in Olecatione ( executione?)
nopende de liquidatie van de betalingen die bevonden zullen worden wettelijken bij hm voorn req.
betaald te zijn. comp. exp.
9v.
Pier Johannes Tannia te Dockum, impt.
Contra
Douwe Abbema deurwaarder van den
Hove, HET HOFF doende recht ten principale cond. de ged. de impt. te betalen 56 c.gld 6 strs; met
schaden etc; onder deductie van 4 c.gld een str, comp. exp.
Piet Johannes Tannia te Dokkum, impt.
Contra
Douwe Abbema als voren.
... de ged. de impt. te betalen 23 c.gld en in de kosten.....
Geert, Hans Pijls wed; impt.
Contra
Fedke Wiarda voor haar zelve en als moeder en
wett. voorst. van haar kinderen bij wln. Joachim Hoppers in echte getogen. HET HOFF cond. de
ged. om de impt. van Hesslinga landen te gehengen en te gedogen, dat daaruit betaald wordt de
somma van 14 g.gld van 2 jaren rente, van den jaren 1605 en 1606. elk 6 g.gld; onverkort ged. recht
etc... en in de kosten van het proces.
10.
Sas Epes wed. van Meijle rinnerts, binnen Harlingen, voor haar en haar onmondige kinderen, geass.
Met Rinnert Meijles haar oudste zoon, maior annes zijn, als erfg. van hun vader en man.
Contra
Hessel Lieuwes te Pingjum. Requireerde. HET HOFF cond. de req. Zijn actie die hij
vermeent te hebben, binnen 6 weken aan te stellen, ende voorts het arrest gedaan op de penningen
staande onder de burgemeester Luitien Cornelis te Dokkum, onder de presentatie in het einde van
het replijk gedaan af te doen en te gedogen dat dat de req. deselve mag lichten, en cond. de gereq. in
de kosten.
Tyerck Allards te Dokkum;
Contra
Jacob Opts nom filij, bij wln. Moek Tijepcke dr.
getogen, Sijurd Tijerks als oom, en wett. voost van de drie onmondige kinderen bij wln. Lieuwe
Lamberts en Griet Tijepcke dr. geprocr. En Jan Tijaerds met Jacob Sijurs vs. als geauthoriseerde
curators over de 5 onmondige kinderen bij wln. Bronger Brongers en Aeff Tyepckes, requireerden.
HET HOFF vs. ontzegt de req. zijn verzoek, ord. dat de excecutie van de sententie d.d. 7 nov 1609
zijn zijn voortgang zal hebben, ter somma van 160 dalers, en daarop de eed van de req. Daarop
nopens het geleverde koperwerk. En om redenen compenseert de kosten. En voorts te compareren
voor de commissaris die hen zal interrogeren op zekere POINCTEN: 1. Ofte de landen niet belast

zijn met de huizinge van Albert Sickes. 2. Ofte nu .... ten respecte van dien ende de voornoemde
Albert, meerdere competentiende verkoper de vrijheid heeft aangenomen heft te praesteren.
10v.
Rompcke Rompkes Tweenberger ( Tuijnberger!) als man en voogd van Ebel Aucke dr. Hotsma, en
met deselve geassisteerd.
Contra
Tijal Aucke dr. Hotsma, met consent van Wigle
Roukema haar man. HET HAFF tauxeert de tijd van de vs. jaarmarkten (??) op 5 jaren, onverkort
dat de executie der sententie van 27 okt 1616 zijn voortgang zal vinden, comp. exp.
Thomas Piers in St. Nicolaasga, als volm. en proc. hebbende van Meine Anskes, mede het recht
hebbende van zijn zuster als het recht hebbende van Anske Meines,
Contra Jelle Tiebbes als
possessor van de zate lands in leven van Romck Jelles, Tieb toegekomen, en intervenierende voor
Romck Romckes en Wijbe Carstes. HET HOFF cond. de ged. in zijn qual. erfg. van Tijeb
Rompckes wed. en Rompck Jelles om aan de impt. te betalen 250 c.gld; en nog 32 gelijke gld; min
2 ½ stuiver, en onder deductie van 5 c.gld; met de schaden en intressen sedert de litescontestatie,
gehad en gelden, onverkort diens recht zo bevonden mocht worden. comp. Exp.
11.
Sibrand Jans voor hem zelven als vader en voorst. van zijn kinderen bij Rixt Syurds. zijn wln. e.h.;
Contra
Andries Claes en Rins Keimpes dr. te Marssum en Syuck van Wijnia te Marrum.
HET HOFF verklaart de opzegginge aan Andries Claes en Rints Kempes gedaan wel en terecht te
zijn, cond. hen om de landen te verlaten, en te presenteren de interest, bij gebreken van zulks gehad,
als in conclusione libellij geaan, en bij de relaxatie hun volle ten achter wezen, ook in conformité
van de handelinge nopens de bruikme van de landen; en verklaart de impt. tot de vordere eis niet
ontvangbaar. Cond. deselve de impt. het bewijs van verschot en de quote van de welke de voorn.
erfgenamen .... en mede gesteld tot de ged. Sijuck van Wijngie ( Winia) ofte de 18 pond, van de
460 pond (= c.gld) in de vierde post van de sententie genoemd, met veritas gequoteerd, bij de req.
betaald te zijn, boven de 200 g.gld; die gepasseerd werde aan geld ofte waren. 2. Daere aff de
bescheiden te verthonen, ofte ander thon(?) die op te brengen; 3 oft in de vs. 180 g.gld niet mede
betrokken zijn de summen in de 5e en 6e post genoemd, 4. Ofte niet 52 c.gld ( of Pond ; Lb) 12 strs
in de voorlaatste post daarin begrepen en de 180 c.gld ook meer niet de 36 gld die in margine van
dien bij de req. in maten en voegen daarto werden? 5. Ofte bij partijen geconditioneerd is dat de req,
passeert wordende die vs. 180 c.gld daar me zoude betalen, Tijs Nolles, Jacob Gabbes, en Hendrick
vs. hun schulden hetgeen hun van schulden van Lieuke Lamckes competeerde? 6. Hoe groot de
schaden waren, van de bovengenoemde crediteurs?
11v.
Ritske Freerks burger binnen Harlingen, triumphant
Contra
Jfr. Sijtske van Donia
wed. van Hendrick Hinckema, in leven dienaar des God Woords te Britsum, als moeder en tutrix
van haar kinderen
HET HOFF ontzegt de triumphant vooralsnog zijn verzoek. En comp. exp.
Cornelis Allards, Contra
Epe Claes Juckema HET HOFF restituerende de gereq. tegens
verloop van tijd, gunt hem alsnog de tijd van 14 dagen om zijn produktie te mogen doen. En het
proces daarna binnen 14dagen in staat van wijzen te brengen, cond. niettemin de selve in de kosten.
Gosse Ubles en Trijn Rijners dr. e.l.; als door donatie het recht hebbende van Aege Radbodus. impt.
Contra
Fredrich van Horion fendrich onder de 1e luitenant Julius van Eijsingha, en Juliana
van Horion, wed. van Georgien Fludde, in leven kaptien van een comp. Engelse voetknechten.
HET HOFF verklaart de excipient ongehouden om op de eis van de impt. te antwoorden en om
redenen comp. de kosten.
12.
Pieter Jans, wonende aan St. Jacobs Parochie, als voogd van Aet Sytse dr. zijn e.h.; req. Contra
Dominicus Hendriks voor hem en als conj. pers .voor zijn broeders kinderen en Jelle Pieters voor zo
veel hem de zaak mag concerneren. HET HOFF verklaart de req. tot zijn eis en oppositie tegens
het huis en de schuur niet onvangbaar; en kosteloos en schadeloos af te doen; en belangende de
bruikware der landen ord. partien wederom te compareren voor voorg. adv. van den Hove, die hen
aangaande de spieringe zal horen, verstaan en verenigen, indien hij kan, indien niet proces verbaal

zal maken en den Hove Rapport doen. En cond. de reqin de halve kosten.
Gabbe Wijgers voor hem en als conj. pers. voor Jeldert Rompts, Contra
De Heren
Gedeputeerden van Friesland, Beijtske van Peijma, en Sierk Douwes zn Tziessens c.s IN Factis
voor voorgaande commissaris.
11v.
Jacob van Loo, voor zijn knn. Albert en Maijcke van Loo bij wln. Maijcke Eijlardsdr; Claes Claes
als m.e.v. van Neeltgen Eijlards dr; en c.d.r en Jan Blocq en Joachim Eijlards voor hen zelve en
Sijeurdke Pieters als voorstanderse van haar kinderen Antie en Wijcke haar kinderen bij Meijnard
Eijlards getogen.
Contra
Sickien Brandenburg wed. van Eylard Meijnerds; HET HOFF
verklaart de akte op de 26 nov j.l. voor executabel, en cond. de gereq. te gehengen en te gedogen dat
tot afdoening van de lasten van het sterfhuis, nog verkocht zal worden de helft van de huizinge
staande bij de Waagpijp; waar de requireerde nu inwoont. En om redenen comp. de kosten. En
neffens partijen vordere kwestien in Factis voor Saeckma; binnen 3 weken peremptoir.
13.
Sijtse Bruins als impt. van brieven van cessie
Contra
Teye Saekes secretaris van
Obsterland (Opsterland) Sibrand Sierds op de Joure, de wed. van Berend Egberts, de erfg. van de
here Hepke Fockens, allen voor hen zelven en Teye Saeckes als het recht hebbende van Feijcke
Annes.
......... ontzegt de req. zijn verzoek............
Henne van Hoijtema Req.

Contra

Wibrand Annes gereq. In Factis voor v.d. Sande.

Otte van Swalue voor hem en als conj. pers. van Susanna le Pape in haar qual c.s. impt. in conv. en
ged. in reconventie.
Contra
Jurgien Hendriks burgemeester van Leeuwarden .
In factis. Zo in conv. als in reconventie voor Lyklema binne 2 maanden; peremptoir.
13v.
Otto van Swalue als voren Contra
Jurgien Hendriks als voren. Idem als voorg. sent.
Jan Doeckes
Contra
Jan Sioerds, no/ux. HET HOFF houdende de
proceduren voor geconcludeerd wijst partijen in Factis in forma.
Duwe Douwes
Contra
Marij Douwes, e.h. van Minne Minnes. Ged. HET
HOFF rejekteert de exceptie en cond. de gereq. Om met de impt. de proceduren te reassumeren,
onverkort de middelen in exceptione verhaald, en reserverende de kosten.
Jacob Jacobs in zijn qual
Contra
Govert Tiepckes c.s In Factis voor Hillema binnen
twee maanden.
14.
Jan Jobs als m.e.v. van Elisabeth Joris dr. c.d.r en in conv. en reconventie
Contra Daem
Cornelis Femmes en Marichie Jans dr; idem in conventione en in reconventie. HET HOFF voor het
videren van de proceduren ord partijen wederomme te compareren voor de commissaris:
POINCTEN : 1. Wanneer de betalingen de impt. kond zijn gedaan; ende of de baer ten processe
getoond door de erfg. niet gelijk zijn geapprobeerd, en bij de impt. in conv. en ged. in reconventie.
Daem Cornelis Femmes en en Henrick Joris als voogd van Hiltie Cornelis dr.
Contra
Jan Cornelis Femmes. In Factis voor Hillama binnen 14 dagen peremptoir.
14v.
Willem Gerrijts impt.
Contra
Tiebbe Herts ged. ... te namptificeren 100
dalers.....
Jeroen en Siurd Winters impt. en exc. Contra
Mirck Jans als vader van zijn knn. bij Willemke
Meijne dr. zijn wln. e.h. gereq.
In Factis voor Doyem.
Frans Meuwes applt.

Contra

Hendrik van Marsum appelleerde; In Factis binnen 6 weken.

Frans Jurgiens te Weidum, Contra
Doijtse Oenes, en Trijn Martens. HET HOFF cond. de
ged. om de presentatie in het 10e artikel gedaan, de impt. te betalen 115 g.gld; met schaden etc
sedert mei 1617. en mede in de kosten.
15.
DE EERSTE RECHTDAG NA DE VASTENAVOND is gevallen op 24 febr 1618.
Jantien Jans dr. wed. Taeckle Alberts en Jantien Taeckles haar dochter, e.h. van Cornelis Sibolts.
Contra
Sipcke Eelkes voor ehm en als m.e.v van Yd Tyepke zijn e.h.; In Factis in Forma.
Claes Hendriks wonende te Franeker;
Contra
Trijn Rienks dr. e.h. van Baucke Syrcx
Rommertha, HET HOFF gezien de citatie verklaart de gedaagde contumax; en houdende de obligtie
van 3 mei 1615 voor bekend, cond. de ged. aan de impt. te betalen de helft van 70 c. gld; met
schaden etc.
Ees Cornelis wed. van Pieter Clocq; en Fokke Feikens als voormond en cur. over de weeskinderen
van Alle Feijkens en Tialcke Pieters in echte gepr.
Contra
Adriaan van der Chijs.
HET HOFF verklaart de req. tot hun eis niet ontfangbaar, des dat de requireerde behoorlijke [15v]
rekening zal doen van de penningen staande op het cedul van de m...... ers, onder de hand van Pieter
Clock ten processe overgelegd, en onverkort de req-de zijn recht nopens het quartrand van de
10.000 gld van den brieve int Suaanshals binnen Delft restende (?). Ende om redenen compenseert
de kosten.
Tietse Ottens als m.e.v van Trijn Gijsberts zijn e.h. impt.
Contra
Mr. Martinus ten
Hoore, en Antie Hebbe dr; req-de. HET HOFF cond. de re-de om de req. te beantwoorden binnen
8 dagen, res. de kosten.
Jan Saskers burger binnen Leeuwarden, voor hem en vanwege zijn e.h.; Contra
Jelis Claes
boekverkoper en Lijsbet Jans dr. binnen Franeker; ged. en gecontumacaarde;
HET HOFF
verklaart de ged. contumax en houdende de obligatie van 13 jan 1616 voor bekend, cond. de
ged. te betalen 55 c.gld, elke apart en samen voor het geheel; als rest van meerdere somme, met
schaden etc. en de een betalen het geheel de ander gevrijt zijnde. En in de kosten tot ' s Hoffs
taxatie.
16.
Olphert Heres als borg en onder renuntiatie van discussie voor Claes Heres, zijn broeder, cum uxore
e.l.;
Contra
Henricus Regnerij cum uxore. HET HOFF ontzegt de req. zijn
verzoek, en ord. hem als originaal impt. op des ged. eis te antwoorden. En in de kosten.
Mintse, alias Maurus Wibrands Prins, bestelter hopman onder de dienst van zijne Kon. Maj. van
Denemarken en Sicke Mintses te Oldeboorn als kinds kind van van Geel Wibrands hun moeder en
bestemoeder; hen sterkmakende voor Mintse Mintses, te Leeuwarden, nog minderjarig, mede
kindskind van de vs. Geel, en Hans Spee te Groningen, als geauthoriseerde cur. over Mintse
Mintses ; en res de proceduren.
Contra
Oene Oeds gerequireerde;
HET HOFF cond. de gereq. om over te leggen en de req. te doen hebben perfect inventaris, van de
goederen door Geel achtergelaten; en comp. de kosten; en nopens de vordere eis voor voorgaande
commissaris, die hen zal ondervragen [ 16V] op zekere POINCTEN: 1. Hoeveeel al de goederen bij
Geel achtergelaten waardig zijn geweest; en ze behoorlijk te estimeren 2. Hoe Oud Mintse
Wibrands alias Maurus Prins is geweest op de 16e juni 1610. 3. Oft hij Mintse Wibrants alle zijn
aanparten van landen van Wibrand zijn wln. vader en afgekomen van Mintse Sickes, bij de
koopbrief van de vs. datum verkocht heeft. 4. Ende oft hij daarbij verkocht heeft de part van de
huizinge, in Oldeboorn in tijden bewoond bij Douwe Aebles; 5. Waarmede en wanneer Mintse
Mintses en Sicke Mintses en de zoon van wln. Mentse Sickes, van Geel Wibrands hun vaders
landen en onroerlijke goederen zijn voldaan. 6. Daar af de kwitantiën en bescheiden te recouvreren.
7. Dan, oft hij zelfs de onroerlijke goederen in het geheel, voor een deel heeft genoten. En in wat

voegen. 8. Daarvan mede de bescheiden te recouvreren.
17.
Rienck Tzummes en Geertien Jns e.l.;
Contra
Jan Freerks en Antie Sijrx., e.l te
Kollum;
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 600 g.gld met schaden en intressen;
onder deductie van 125 g.gld; en volgend de pre- estimatie, bij de impt. gedaan; en cond. de ged. in
de helft van de kosten.
Lubbert Ilama wonend op het Heerenveen, door donatie het recht hebbende van Eijlart Meijnerts,
zijn wln. vader;
Contra
Jan Smiens (?) nu wonende te Birdaard; ged.
HET HOFF cond. de ged. om aan de impt. te betalen de somme van 40 g.gld; met schaden etc.
17v.
Jan van Sichem als voogd van Eelck Benedictus Oedsma zijn e.h;
Contra
Leuck Gravius e.h. van Marten Heijns, veltscheerder onder captain Lautenbach. In Factis voor
Jongema.
Frouck Eke Mintses in haar qual; Contra
Sijurd Jelles als man en voogd van Griet Wicks
dr; zijn huisvrouw; HET HOFF restitueert de req. tegens verloop van tijd en gunt hem alsnog de tijd
van 14 dagen om zijn produktie te mogen doen. Cond. deselve niettemin in de kosten.
Funger Rutgers burger binnen Leeuwarden, Contra
Pieter Can en Jelle Pieters, als cur. over
de nagelaten weesknn. van Beent Geerts; HET HOFF verklaart de eiser jegens Jelle Pieters niet
ontfangbaar; en om redenen comp. de kosten, en belangende Pieter Can ord. deze te compareren
voor de commissaris die hen zal verenigen etc. Indien niet hem informeren op zekere POINCTEN.
1. Uit wat oorzaken de ged. crediteur is van Beent ( Berend) Geerts, en de bescheiden vandien te
vorderen; 2. In wat qual. de ged. de verkopinge heeft gedaan van enige goederen die Beernt vs. aan
gaan? 3. Ofte de ged. de verkopinge onder protestatie heeft gedaan, en deselve te recouvreren; 4.
Ende wat crediteurs van de vs. Beent, de ged. te betalinge heeft gedaan en in wat voegen.
18.
Jan Hendriks zn. Sest... (secretaris?); in den Dam (?) voor hem en mede cessie hebbende van
Janthien Hendriks dr; bij consent van Pieter Gerrijts haar man; Catharina Hendriks dr; nagelatene
wed. van wln. Athe Bruchts; c.s excipienten;
Contra
De heren Gedeputeerde Staten
van Friesland; HET HOFF verklaart de excipienten ongehouden te zijn met Catharina Hendriks te
contesteren; et alteriora te procederen; en nopens de andere impt. wijst partijen in Factis in forma.
Jan Nitters wonende te Wolvega, voor hem en als voogd van Jantien Joannes dr; zijn e.h;
Contra
Barthelt Clases aldaar; HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de somma
van 100 phs gld; met schaden etc... en comp. de kosten.
Lieuwe Jarichs burger binnen Harlingen, als m.e.v Rijckien Stevens; en in die qual imp. Contra
Jan Jans zn Kempis; IN Factis in forma.
18v.
Lieuwe Jarichs als voren
Contra Tyetse Ottes burger binnen Leeuwarden; In Factis in forma.
Jacob Tiebbes als curator divisionem, over de nagelaten kinderen van Augustinus Jans, en Rijckien
Stevens in haar qlt.
Contra
Vincent Jan Kempes ged. In Factis in Forma.
De Procureur Generaal, clager;

Contra

Fem, Dominicus Strigelius. In Factis in forma.

Aethe en Hebbe Taeckes zonen, als cur. over Taecke Taeckes, hun broeder, en Tietske Taeckes hun
zuster, en Hebbe voor zich, triumphanten.
Contra
Epopcke (?) Teyes, als cur. over
Hylck Abbe dr; en Teye Abbes als erfg. van Abbe Teyes, hun vader; en Feijcke Sijurds gedoemde.
In Factis voor Donia, binnen drie weken, en daarna binnen 14 dagen in staat van wijzen te brengen.
19.
Andries Rienix, als vader en leg. adm. van Rienck zijn zoon; applt.
Contra
Baucke Hessels

voor hem en voor Gerrijt zijn zoon.

In Factis binnen 2 maand peremptoir. En voor alle dilay.

Atke Epe dr. wed. van Marten Jarichs, voor haar en haar knn; impt.
Contra
Douwes c/ux; en Watse Douwes in zijn qlt. In Factis binne 2 mnd peremptoir.

Jelle

Geert Henricks , brouwer, voor hem en voor Anna Jans dr. zijn e.h; impt. Contra
Jacob Jans als man en voogd van Dieuwe(r) Jans, voor deselve en haar broeders zuster. In Factis
binnen 6 weken peremptoir;
19v.
Pieter Pieters, voor hem en voor zijn knn. bij wln. Griet Jelle dr; te Huizum.
Contra
Sine Bockes te Teerns, voor hem en als proc hebende van Haye Michiels als voogd van Aeff Jans
dr; zijn e.h. als legatarij van Jan Jans, requireerden. HET HOFF verklaart de goederen bij Jan Jans
voldoende bediscussieerd te zijn; cond. de ged. de 8 pm de req. om zijn ten achter wezen te
bekomen, te laten volgen, of de req. te betalen 73 g.gld; met de intressen van dien, onder deductie
van 27 (?) g.gld bij de impt. in de boelgoedspenningen ontvangen. comp. Exp.
Marten Dirks wonend te Huizum, voor hem en als voogd van Rints Johannes dr; zijn e.h; Contra
Sine Bockes in het dorp Teerns, voor hem en als proc. hebbende van Haye Michiels, als voogd van
Aeff Jans zijn e.h.
HET HOFF verklaart de goederen van Jan Jans genoegzaaam bediscussieerd
te zijn, cond. deselve de 8 pm lands, te laten volgen of andersins zijn ten achter wezen te betalen
200 g.gld; met schaden etc; en om redenen compenseert de kosten.
20
Watze Harckema en Sipck Rouckema als applt.
Contra
Tijerck Boelens mede
rekenmeester dezer Landschappe, en Maijke Pieters dr. e.l; HET HOFF verklaart de applt. bij het
vonnisse van de Nederrechter niet bezwaard. En in de kosten tot des Hoffs taxatie.
Galein Domberger, impt.
Contra
Ees Cornelis dr. wed. Pieter Jans Clock, voor hem
zelven en Adriaan van Chijs, biersteker binnen Leeuwarden; als vader en voorstander in qual.
In Factis binnen 6 weken peremptoir.
Frans Lenards aan St. Jacobi Parochie, als m.e.v. van Diewer Jelles zijn e.h. Contra Foppe
Ockes en Pieter Heres. In Factis voor Lyklema.
20v.
Jan Cornelis van Hemert, voor hem en als cessie en transport hebbende van Freerck Douwes (?) en
Benne Freerks.
Contra
Adriaan Schaft; als cur. over Andries Schaft. In Factis voor
de commissaris en deze hem te informeren op de faicten. Binnen 2 mnd en voor alle dilay.
Fopck Hamcke dr. wed. van Marten Outgers; te Marrum als moeder en wett. voorst. van Outger
Martens haar minderjarige zoon en als universeel erfg. van haar man, onder hypt. van goederen en
onder renuntiatie S. C. Velleiani. impt.
Contra
Outger en Meintse Dirks, Geert Dirks dr;
en Ritske en Sijtse Hermans zn als cur. lites over Meijns, Trijn en Anna Dirks drs; ged. .... niet
ontfangbaar.... en comp. de kosten.
21.
Adriaan Jackeles zn. Yssel, wonende op de Leye, als erfg. van Neeltien Adriaan Joostes, wed. van
Jacob Cornelis Yssel zijn moeder.
Contra
Olphert Heres en als cur. met Claes
Heres, zijn broeder over Waling Heres kinderen ad divisionem; op het Bildt. HET HOFF verklaart
partijen alsnog niet ontvangbaar; ..... om redenen comp. de kosten.
Watse Jowes (..) binnen Sneek,
Contra
Tijalling Oenes Bangama, Grtm., van
Idaarderadeel. In Factis voor de commissaris, die hem zal informeren op de faicten..... en binnen
twee maand peremptoir.
21v.
Wibrand Simons en Lolck Sipcke dr. te Marssum; impt. Contra
Brecht Pieters wed. van
Sipcke Jurgiens, te Harlingen ged. HET HOFF cond. de ged. in zijn repliek gedaan, te betalen 880

g.gld waarvan al 425 gelijke gld. zijn verschenen, en de rest op mei 1618 te verschijnen, met
schaden etc; doch de ged. bij nieuwe instantie nopende haar vordere pretentien, zo zij vernemen zal.
En cond. de ged. in de kosten. Sedert de presentatie gevallen.
Johan van der Sande mede Rd. Ord. als geauthoriseerde curator over de minderjarig kinderen van
Hessel van Bootsma, in leven ontvanger generaal ; en Bauck van Galema wed. van de vs. Bootsma.
Contra
Jfr .Rixt van Heringa, nu e.h. van Andries van Waltinga. In Factis voor voorgaande
commissaris. Binnen 3 mnd peremptoir.
22.
Dirck Obbes
Contra
Pier Feckes oude burgemeester te Harlingen, als gecompareerd
voor Pieter Pieters, ten tijde van Jan Thonis heeft begost te handelen, en voor hetgeen de vs. Pieter
heeft genoten. En van dien inholden gecompeteert. HET HOFF verklaart se gereq-de niet met de
overgelegde rekening te mogen volstaan; cond. eeslve om zijn rekenboek naar behoren te
exhibreren, en ontzegt de req. vooralsnog zijn vordere eis. cond. de req-de in de kosten.
Saef Hendriks burger in Harlingen, en Yd Foppe dr. wed. van Herman Rompckes als universeel
erfg. van Bette Fopckes.
Contra
Willem Meijnards req.
In Factis binnen 2 mnd.
22v.
Haring Rijurdts appellant, Contra
Griet Beernts wed. van Harrijt Rijurtdts appl-de.
In Factis binnen 6 weken per.
Christiaan van Oosterzee; impt.
peremptoir
Aucke Martens impt.
Auck Tijalcke dr.

Contra
Contra

Contra

Jfr Tet van Douma; In Factis binnen 3 weken
Fedde Sijtses ged. In Factis binnen 1 mnd peremptoir.

Sipcke Menckes en Jelte Sijtses, ged. In Factis in forma.

Laurens Stevens voor hem en vanwege Harent Hendriks, als mede geprefereerde crediteur van
Aeitij Aeitijns dr. zijn e.h.; Req.
Contra
Aeien Dirks gereq. In Factis binnen 6 weken.
23.
Tyebbe Tyebbes Popta, Triumphant en impt. van brieven, van executie
Contra
Joucke Pieters, bakker binnen Leeuwarden. Het HOFF adproberende de besognen van de
Deurwaarder, ord. dat de verkoping nog eenmaal over de kerk en het gerecht zal worden
geproclameerd, om bij een ieder die het gelieft verhoogd te mogen worden,voor dezen Hove bij het
lichten van het zegel uit de wasse, op de 22e april naastkomende. En cond. zijn oppositie kosteloos
en schadeloos af te doen. En mede in de kosten van het proces.
His Lamberts als wed. van Paulus Frans zn Ens Contra Mathias Everardi als cus over Simon
Nijenhuis, IN Factis binnen 2 maanden peremptoir.
De gecommitteerden van de kloostergoederen der stad Groeningen, en Omlanden req. Contra
Johannes Bernardi als last hebbende van Michael de Behainen en Jan Columbier in hun qlt.
triumphant. En req. HET HOFF cond. de triumphant en req. nader te antwoorden per verbum,
credit vel non credit, om de artikelen 23 tm. 40 te beantwoorden en om redenen comp. de kosten tot
het uitdragen der principale zake.
23v.
Sijurd Hendriks, borge en koopman binnen Leeuwarden, als mede erfg. van wln. Mr. Ludovico Ens,
in leven mede advocaat voor den Hove, en door scheidinge het recht van zijn mede erfg. verkregen
hebbende.
Contra
Frederich van Horion, fendrich onder de Luitenant Julius van Eissinga,
in garnizoen binnen Harlingen, in qult, hij werd geconvenieerd en Jffr. Juliana van Horion wed.
Georgien Fludde, in leven kapitein over een compagnie Engelse soldaten, wonende te Sneek, voor
een gerechte derde part erfgenaam van wln. Jfr. Susanna van Meckmans, wed. van Octavius van
Horion, hun moeder. HET HOFF onder de verklaring ten repliek gedaan, cond. de gedaagde aan de

impt. te betalen de somma van 200 dalers, met schade etc. en in de kosten tot taxatie van den Hove.
Jan Sanders en Trijntie Pieters, e.l;
Contra
Adriaan Schaft als cur. over Andries
Schafft zijn zoon. In Factis binnen 6 weken .
24.
Wibe en Jan Drewis als erfg. van Drewes Meijnts, hun vader in Eernewolde.
Contra
Edse Gielts te Suameer. ..... niet bezwaard bij het vonnisse de Nederrechter .
Adriaan Schaft, burger en koopman binnen Harlingen, impt.
Contra
Hopck Lolcke dr;
e.h. van Med (Mele?) Simons. Ged. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 250 c.gld; in een
en nog 62 c.gld in een ander pertije, met de schaden etc, en in de kosten.
Eeuwe Tyalles voor hem en onder verband van goederen caverende voor zijn e.h.
Contra
Sibrand Sijers voor hem zelf en het recht verkregen hebbende van Tied en Rixt Sierds dr. in die
qual. zijn zusters en als conj. pers. universeel erfg. van Douwe Sijerds hun broeder in leven
chirurgijn op de Joure. Geappelleerde. .... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter ......
24v.
Nijes Joachims dr. erfg. van Bauck Pieters haar moeder, aplt.
Contra
Pieter
Thomas, erfg. van Sas Thomas dr; zijn moeder die mede erfg. was van Bauck Pieters haar moeder.
...... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter ......
Claas Freerks te Bozum,applt
Contra
Claes Jans te Oosterend, als cur. over
Marij Jans dr. weeskind van van Jan Freerks en universeel erfgename van hem, en mediate erfg. van
Freerk Heert s en Nies Clase dr. e.l en Marij's bestevader en bestemoeder. Gewoond hebbende te
Bozum. En nu te Steens. ( Stins) ..... niet bezwaard bij het vonnisse van de Nederrechter .....
Griet Luijtiens, impt.
Contra
Jurrien Joaens (??) ged. In Factis.
25.
De geprefereerde crediteurs van wln. Idsart van Groustins, in leven grietman van Menaldumadeel;
Contra
Tijerck van Heerma grtm. over Menaldumadeel; en Jfr. Luts van Walta e.l.; gereq.
HET HOFF ord, de gereq. Te consigneren in handen van de comm. v.d. Hove 453 c.gld en 14 str;
als reste van de kooppeningen van mei 1613, en 1614. verschenen, met schaden etc. vandien, en
ook de renten sedert de requeste verschijnende tot de consignatie verschenen; en tot de vordere eis
niet ontvangbaar, en cond. hem mede in de kosten tot 's Hoffs tauxatie, de andere helfte om redenen
compenserende; onverkort de gedaagden hun recht tegens Lieule Rinnerts, Hessel Beernts en
anderen ten processe geroerd, als gemeld in cas van preferentie te hebben..... zo zij bevinden zullen.
Dirck Willems zn Heg (?) medeburger te Harlingen, als last hebbende van de Magistraat der stede.
Requirant
Contra
De magistrat der stede Franeker. In Factis voor Jongema.
25v.
Esaias van Lyklama als man en voogd van Jfr. Jel van Osinga, en mede voor de erfg. van Jfr.
Rintien van Osinga; in leven e.h van grtm. Ulbe van Ailva en in die qual. ab intestate erfgenamen
van wln. Siebrand van Osinga, haar resp. overleden oom en broeder.
Contra Jfr. Imcke van
Dekema, huisvrouw van Haie van Scheltema met assistentie van deselve, HET HOFF cond. de
ged. de impt. te garanderen, de helft van de 300 g.gld; ten processe geroerd, en in de schade etc...
Hessel Lijeukes ( Leijeuwes?) te Pingjum, impt. in conv. en ged. in reconventie
Contra
Heijn Reijns mede aldaar, idem idem; HET HOFF gehoord de eed van de gedaagde verklaart de
impt. tot zijn eis en conclusie niet ontvangbaar. En in reconventie recht doende cond. de ged.
reconventionis, om de impt. alle kosten moeiten en zwarigheden sampt hinder en intressen, alrede
gehad en geleden te guarranderen, te indemneren en cost en schadeloos af te doen, en om redenen
compenseert de kosten.
26.
De Heren Gedeputeerde Staten intervenierende voor Rijeurd Sijeukes, meijer van de gewezen

klooster zate te Lekkum,
Contra
Claes Reijners te Cornjum, voor hem en Anck
Hanse dr. zijn huisvrouwe, en c.d.r onder verband van goederen HET HOFF verklaart de
appellanten bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.
Reijner Eijlards Req.
Contra
Jan van Cuijck gereq.
HET HOFF cond. de
gereq. om nader antwoordinge te doen op de req. positien, binnen 14 dagen.
Joachim Michiels
Contra
Jan Jans zn Maas (?) als principale debiteur van Jan Piers als
borge, en ged. In Factis binnen 6 weken.
Jfr. Hiske van Dijxtra in dezen geass, met Aesge Popma Contra
Fedde van Epema
gecommitteerde in de kamer van financiën; vanwege deze provincie in Den Haag. In Factis voor
Jongema binnen 3 weken peremptoir, in binnen 14 dagen daar na in state van wijzen te brengen.
26v.
Dominicus van Meijlema, secr. van Barradeel, door uitkoping van Saeclkle Aeltiens gesterkt met
Jan Dirks zijn schoonvader, representerende de persoon van wln. Ruurd Saeckles, in leven te
Cubaard; en als het recht hebbende van Mintse en Watse Tyallings, en Appollonia Tijallings als
erfg. van Imck Mintse dr. in leven e.h. van de vs. Rijurd. Contra
Doede Saeckles, Sibrand
Saeckles voor hen zelven en Saeckle en Jan Intse zonen Kingema, en Trijnke Saeckles hun moeder,
c.d.r. en onder hypt van goederen mede voor Hette Gerkes Rheen, en Kempe Hessels, in hun resp.
qualiteit.
... HET HOFF verklaart de impt. niet ontvangbaar, en cond. hen in de kosten tot 's
Hoffs taxatie.
Pieter Andries zn Tijara,c/ux in conv. en ged. in reconventie;
Contra
Jan Mathijs geapp.
HET HOFF ord partijen te compareren voor de commisssris om hen te verenigen indien niet,
oculaire inspectie te nemen en voorts te informeren op de faicten.
27.
Johannes ( Joachim?) Joachims, voor hem en de mede erfg. van Griet Joachims, zijn moeder, Inck
Tiaerds dr. e.h. van Dirck Jans, te Ferwert, en Ments Alle dr; te Marrum, geass. Met Jacob Freerks
haar man, mede aldaar. req, in conv. en gereq. in reconventie
Contra
Pieter Roeleffs
secr. van Ferwerderadeel. gereq. in conv. en req. in reconventie. HET HOFF verklaart de impt.
niet ontfangbaar, en in rec. de req. te betalen aan Johannnes Joachims te betalen de tien g.gld 10 strs
en 4 penningen en Inck Tiaerds in haar qlt de somma van 34 g.gld en Ments Alis in haar qlt 14 g.gld
met schaden etc.....
Aernt Jacobs applt. Contra
Abbetien Intien dr; wed. van wln. Anne Obbes, als wett.
voorst. van haar kind Inthie Annes. IN Factis binnen 6 weken per.
27v.
Jelle Andries, Johannes Piers, en Jelle Jans voor hen zelven, als volm van de gemeente van
Oldelamer, Req.
Contra
Jeroen Winter en Pieter Dirks req. Het Hoff verklaart de
Req. Niet ontvangbaar.
Lambert Aernts applt Contra

Eelcke Lankaerts ( Lankerts?) In Factis binnen 6 weken.

Doorgehaald: Claes Remckes als m.e.v van Anna Jan Luijtgens, wonend te Wolvega Contra
Catharina Reijners, e.h van Meijne Wilts, te Oosterwolde, ( in marge naar 17 juni 1618)
28.
Worp Bockes als voogd van Auck Aucke dr; als univ. erfg. van Aucke Pieters, en Aucke Pieters,
haar vader en Focke Auckes haar halfbroeder als univ. erfg. van Auck, Focke Albada haar moeder.
Req.
Marij Gosse wed. van Jan Dirks, te Sijuckma huis, Gosse Jans en zijn broeder en
Aucke Jans te Holwert, en Sijtse Piers te Dokkum,als geauthoriseerde curateurs van Meijne en Jelke
Jans zn. Sijuckmahuijs. Allen erfg. van Jan Dirks.
HET HOFF cond. de gereq. aan de req. te betalen 269 c.gld ter oorzake van Fock Aukes goederen,
de helft van 1237 gld vanwege de getauxeerde huizinge, en de helft van de waardijen van de

mobiele goederen, en levendige have, in de inventaris gemeld; ter somma van 675 g.gld; met de
intressen vandien gehad; doch onder deductie van de navolgende posten, op 72 g.gld wegens de
onderhoudinge van Fock Auckes, en 163 voor Aucke Auckes onderhoud, 42 g.gld wegens 2
obligaties, en 60 g.gls in verminderinge van zijn ten achter wezen, ontvangen; en na aftochte van de
inschulden van de helfte der uitschulden in de inventaris gesteld, en bij de gereq. betaald en
aangaande de halve p (ondemaat) en het pond(emaat) in kwestie ord. partijen te compareren voor
de commissaris van den Hove; ... POINCTEN . 1. Waar de half en een pondemate in den inventais
gesteld gelegen zijn. 2. Bij wie deselve gepossideerd of gebruikt worden, 3. Ofte die ook bij Dirck
Jans of Marij Gosses dr. verkocht zijn,
28v.
Goijcke Bruijns Alsma notaris en postulant voor het gerecht van Sneek; als voogd van Trijn
Gerloffs zijn e.h.; c.d.r. en onder verband van goederen
Contra
Sibolt Sijurts te
Goutum, en erfg. van eme Sijurts en Beatrix Gosses, geass. Met Pibe Daniels, burger en schipper in
Bolsward, Haring Hettes te Sibrandaburen, als m.e.v van Jets Douwe dr. en hebbende mede
authorisatie over Gerrijt Gerrijts de zoon van Gerrijt Gosses, en Minne Epes als leg. adm. over Tied
en Marij zijn kinderen, bij Auck Gosse dr. in echte getogen; gereq. HET HOFF cond. de greq. de
req. te doen leveren perfect inventaris, alsmede rekenschap, bewijs enreliquia. En wes in reliquia
bevonden werde, de req. te laten volgen, met profijten etc.; en om redenen compenseert de kosten.
Gerrijt Knijff applt. Contra
Homme Pieters en Jesel Lammerts, HET HOFF ord. partijen
te compareren voor de Commissaris die hen zal verenigen inde faicten ten processe bevonden
binnen drie weken peremptoir.
29.
Sijurd Jans in der IJlst, applt
Contra
Tijets .... dr. nagelaten wed. van Alle Rienks
als tutrix over haar knn. ......... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter .....
Pibe Wopkes te Buur, req.
Contra
Anne Melijs cur. over de knn. van Hette Claes
gereq. HET HOFF cond. de gereq. om tot scheiding en deling van landen bij Wopke Gerkes en
Anna Pibes, staande echt aangekocht en de impt. de gerechte helft van dien te laten volgen, met
vruchten etc... en voorts voor de commissaris. POINCTEN. 1. Hoevele landen Sibren Piers in de
zate heeft gehad. 2. Te recouvreren de olde metinge bij Cornelis Aedgers gedaan van de vs. zate; 3.
Hoeveel landen de impt. vanwege Anna Pibes zijn moeder competeren; 4. Te recouvreren de
principale scheidinge, of het instrument van de landen van zijn moeder aankomende; 5. Hoeveel
landen Claes Sibrands staende echte met Anna Pibes aangekocht heeft in de zate in kwestie en
daarvan de kooptitel(s) te recouvreren. 7 . Hoeveel landen Claes Sibrands na de dood van Anna vs.
in de gemelte zate heeft aangekocht en de koopbrieven vand ien te vorderen. 8. Hoeveel huur de
req. In voor in den (?) heeft getrokken en alsnog trekt van zijn landen. 9. Hoe veel huur de ges.... in
voortijden heeft getrokken en alsnog trekt van het aandeel van de landen in de vs. zate en hoe groot
de zate tegenwoordig is?.
29v.
Sijdts Roorda als geauthoriseerde curator over Ritske Sappema goederen
Contra
Catharina van Stoltenburg (?) wed. van Taecke van Hittinga, nu e.h. van Sijthie Tijepckes met
consent van deselve. HET HOFF verklaart de opzegging wel gedaan te wezen, en cond. de ged.
de helft van twintich, vier en twee pondematen te ontruimen, en die staande echte bij Taecke vs. en
Auck van Roorda des impt. oldevader, en olde moeder staande echte gekocht zijn en sedert Petrij
anno 1615 te laten ongeeerd en ongetimmerd en de impt. te laten volgen van gelijken de huring
sedert de dood van Hettinga, betaald met schaden etc.... en cond. hem in de kosten.
Sibrandt Lubbertij sacro sancto theologia doctor en professor in de universiteit van Franeker, als
man een voogd van Truijtke Oosterzee Mellema ( Meilema?), en c.d.r onder hypt. van goederen.
Contra
Bets Jans dr. wed. van Aebe Wierdts te Dokkum. Appelleerde. HET HOFF doet ten niete het
vonnis van de Nederrechter , zo veel gepretendeerd de tienjarige huring aangaande en bij nieuwe
sententie verklaart de geapp. ongehouden dezelve huringe na te komen, en cond. de geappelleerde

de vs. landen te laten volgen, met vruchten etc.... en dat de appellant mede pachter hetgeen de
landen minder gegolden hebben en mogen verkocht zijn ten aanzien van de huizinge en consent van
de overdracht is gescheid, comp. exp.
30.
Jelle Buwes op het Nijland, impt. Contra
Pier Lolles te Witmarsum, als m.e.v. van Bauck
Jelle dr; en c.d.r onder verb v. goederen en in conventione en reconventie. HET HOFF cond. de
ged. om de impt. de consignatie van 200 g.gld te guarranderen, hem kost en schadeloos te
ontheffen, en verklarende de goederen mede voor gehypothekeerd, en uit bewegende oorzaken
comp. de kosten. In reconventie recht doende wijst partijen in Factis in forma.
De Geduputeerde Staten als gesuccedeerd in het recht van de kloostergoederen, of het beheer onder
het convent van Oldeklooster.
Contra
Hayo Elcama voor hem zelf; Marten Rheen als
voogd van Beatrix Elcama, zijn e.h als erfg. van Gerbrand Bernardij zoon hun vader, welke het
recht van beleninge op het Kelder Fencke door cessie bekomen had van Wln. Bernardus Romckes.
Ged. HET HOFF cond. de ged. de landen te relaxeren ten processe geroerd, des dat de impt. bij de
relaxatie de ged. zullen opbrengen 100 dalers, volgens de brief van 29 jan 1561. En verklaart de
impt. daar te boven niet ontfangbaar. Reserverende niettemin de de ged. nopens hun vordere
pretentien, hun recht bij nieuwe instantie en om redenen comp. de kosten.
30v.
Joucke Piers binnen Leeuwarden, imp
Contra
Michiel Aeltses te Morra, in Do. dl.
Groot deel doorgehaald: Het Hoff verklaart de akte van verkoping executabel, cond. de gereq in het
onderhoud ervan, de koop nvan 10 pm land....; tegen een koopbrief te ontvangen....; de somma van
1147 g.gld; met schaden etc..... En dan: bijgeschreven ( HET HOFF) verklaart de impt. tot zijn
eis en conclusie niet ontfangbaar, onverkort zijn recht tegen gedaagde, nopens de onkosten en het
interest, door dien de verkopinge geen doorging heeft gehad.
Mr. Poppe Jelles, Triumphant;
Contra
Tyaerd Wibes en Nanne Pibes, gedoemden.
HET HOFF tauxeert de ontvangen vruchten, sampt kosten en schaden ter summe van 40 c.gld; ord.
daarover van de sententie uitgesproken de 20 dec 1610 de vs. somma zijn voortganck zal hebben.
31.
Im Thimens dr. e.h van Freerk Pieters, haar tegenwoordige man, met consent van deselve. Contra
Thimen Formers gedaagde. HET HOFF verklaart de ged. met zijn overgelegde aan wijzing niet te
mogen volstaan; cond. hem de staat van zijn moeders goederen te vergroten met de helft van de
huizinge van Munnikhuister staete, item met 2 pm . aan geenen .. brug? En 2 pm in de aanwijzinge ,
des dat gedaagdes afkortinge en betalinge van moeders goederen zal mogen brengende estimatie
van de reparatie van de helft van de huizinge, op de vs. staete staande, en 601 g.gld der tweede post
32 g.gld, in de 5e post 8 g.gld; en 18 in de 6e post, een 4e deel van een lopen weijts, in de 8e post
een car.gld. en 10 str in de 9e post,van de gereq, uitgave gesteld; en betreffede de ontruiming van
Munnikhuister zate, ord partijen te compareren voor de commisssaris .... POINCTEN: Ofte
aangaande de vs. zate na het versterven van des req. moeder geen nieuwe inhuring meer gedaan is?
2. In wat qual de inhuring gedaan is en te vragen in wat jaar.? 3 Ofte de scheidinge voor de
inhuringe van de landen op de aantekeninge voor de landzate is gemaakt? Tot dien fine te
recouvreren de scheidinge.
30v.
Wibe Oedsma te Mechelen, voorstander van zijn kind bij Barbara Hettes Rheen, Mr. Gabbe
Meinsma als man en voogd van Bauck Hettes Rheen, Jan Clock als man en voogd van Jeldu Rheen,
en als cur. over Tietke en Atke Reen zijn e.h's zusters, Marrij van Hoijtema als voorstandersche van
haar knn. bij wln. Hector Rheen, in leven Adv. v.d. Hove, en Meijle Jensma als voorstander van
zijn kinderen bij Jelcke Rheen, als mediate erfg. van Lolcke Hettes Rheen, hun vader en bestevader;
ten respecte Jelcke Rienicks Andringa van Rints Wijtses Rheen, haar dochter, Tyerck Martens als
voogd van Bauck Wijtses Rheen en tesamen erfg. van Jildu Wijtses Rheen,en in die qual erfg. van
Wijte Hettes Rheen hun vader. Contra
Tijaerd Hettes.
HET HOFF verklaart de imp. tot hun eis en conclusie niet ontfangbaar; volgens het in het libel
gementioneerde, onverkort hun recht bij nieuwe instantie, en compenseert de kosten.

32.
Fedde Douwes als vader en voorstander van Trijntie zijn dochter, als enig erfg. van Trijntie haar
moeder.
Contra
Doede Idses als m.e.v van Focke Douwe dr. HET HOFF ord.
partijen te verschijnen van de commissaris .... Poinct: 1. Ofte Jacob Nannes de huizinge, schuuur
en de ontruiming in kwestie, in het geheel of voor een deel als eigen heeft bekomen. Indien ja de
titel ende bescheiden daarvan te tonen.
Jacob Johannes als het recht hebbende van Lolcke Folkhards, als erfg. van Folkhard Douwes.
Contra
Wibe Reijns en Ipcke Feijtes, en dirck en anna Feijtes, e.h van Mirck Rinthies, als
erfg. van Feijte Reijns. HET HOFF ord. partijen te compareren voor de Commissaris.......
POINCTEN: 1. Ofte wln. Folkard Douwes , ? achw? Greolt Jelles, Jaen Sijurds en Feijte Reijns ten
achteren was 50 g.gld; onder deductie van 31 g.gld en 9 str. 2. De principale obligatie brief te
recouvreren, 3 Ofte Lolck Folkards de reste van de vs. obligatie brief met de verschenen intressen
vandien overgedragen heeft aan Jacob Jaens, 4. De principale cessie te recouvreren 5.Ofte Feijte
Reijns meer erfg. heeft nagelaten als hier in lite zijn? Indien ja, wie deselve zijn?
32v.
Jan Willems de Kij cum uxore; req.
Contra
Hendrik van Marssum en Albert Monnikhuis,
sampt Henricus, Here Joachimi voor hem zelven req. In Factis binnen 6 weken peremptoir.
Gerrijt Jans, impt. in conventione en ged. in reconventie; Conta
In Factis binnen 6 weken.
Henricus Regnerij cum uxore
Contra
divisionem voor Claas Heres en Trijn Dirks.

Upke Fogelsang idem.

Olphert Heres als borge onder ren .van beneficij
.... te namptificeren 2120 c.gld en voorts in factis...

Hidde Haijes voor hem zelven en als voogd voor Trijnke Isbrands zijn e.h; impt. Contra
Sibe Sibes en Anna Pieters dr. In Factis ad primam peremptoir en na 8 dagen in staat van wijzen te
brengen.
Sipcke Deddes in qlt impt. in conventione en ged. in rec. Contra
Jantien Boelema
huisvrouw van Jacob van Loo; voor haar en interveneerende voor Oege Reins haar meijer.
In Factis binnen 2 maand peremptoir.
33.
Hieronimus Honebringa (?) voor hem en zijn e.h. Contra
Aucek Sijtses voor hem en als
m.e.v van Antie Claese dr. ... te namptificeren 30 g.gld.... en in factis.
Sible Sijthies c.s

Contra

Tijaard Pijbes geappelleerde;

Trijn Feijckes, wed. van Pieter Sannes applt
Contra
wed. van Elco Hermanij. In Factis binnen 2 mnd peremptoir.

In Factis binnen 2 mnd .
Anna Jacobs dr. Banga,

Joahannes Feddriks als m.e.v van Aelthien Wibe dr;
Contra
Thomas Jans en Trijn
Sipke dr.
..... te namptificeren 383 c.gld en 200 gelijke glds en voorts in Factis in forma.
Gaucke Gerbens en Lisck Claese dr. impt.
Contra
Andries Stellingwerf gedaagde.
HET HOFF wijst artijen in Factis nopens de surseance voor Jongestal, binnen 14 dagen peremptoir,
en na genomen informatie in state van wijzen te brengen.
33v.
Gaucke Gerbens en Liscke Claese dr. e.l.; impt.
Contra
Andries Stellingwerf ged.
HET HOFF cond. de ged. om peremptoir op de eis van de impt. te antwoorden; ord partijen de
proceduren bij ad primum tot definitieve excluis, te instrueren, en cond. de ged. in de kosten van het
incident. En tot de kosten tot 's Hoffs taxatie.
Antie Gosse dr. wed. van wln. Gualtero Merlingie (?) impt.

Contra

Jencke

Tijallings voor hem en als man een voogd van Trijn Pieters, ged. In Factis in forma.
Mr. Wouter van Middelkoop orig. applt. Contra
Herman Hendriks voor hem en hem
sterkmakende voor de erfg. van Lutger Jans zijn overleden huisvrouwe In.Factis binnen 2 mnd.
Thomaske Willems e.h. van Sipcke Hans, in qlt.Contra Jeb Sijtses en Jan Hendriks als voorm. over
de knn. van Fedde Cornelis en Frouck Meijne dr. In Factis binnen 2 mnd. peremptoir.
34.
Cornelis Jans als man en voogd van Griet Pieters dr. zijn huisvrouw,
Contra
Jacob
Pieters, in dezen alsnog vervangende de persoon van Claeske Douwe Nijenhuis dr; gereq.
In Factis binnen 2 mnd peremptoir.
Jr. Douwe van Hottinga, req.
Contra
De overste Georg van Leauckema HET HOFF
orde de req. om het conclusione geschrifte van de proceduren te ammoneren (?) en ont zegt hem
zijn vordere verzoek. En comp. de kosten.
Sijmen Jans triumphant;
Contra
Mennolt Jentsma gedoemde; In Facis voor Saeckma
binnen 2 mnd peremptoir en voor Pinksteren in state van wijzen te brengen.
Claes Claes burger in Leeuwarden,
Contra
Jel Haytse wed. te Boxum, ged. en
gecontumaceerde; HET HOFF houdende het overgelegde instrument van 10 dec 1599 voor
bekend, cond. de ged. de impt te betalen, 29 g.gld; met schaden en intressen, onder deductie van
hetgeen daarop betaald is. En cond. hem in de proceduren tot 's Hoffs taxatie.
34v.
EERSTE RECHTDAG NA PASEN IS GEWEEST 17 april 1618.
Tijmen Roeleffs voor hem en als voogd van Ebel Jans dr. impt. en exc. Contra
Tietske
Sakes en Tijets Reijns dr; ged. en exc. HET HOFF rejekteert de excepties en cond. ged.
peremptoir op des impt. eis te antwoorden, reserverende de kosten. Ad finem lites.
Isbrand Cornelis als voogd van Sijts Willems zijn e.h; en als het recht hebbende v. Willem Wijgers.
Contra
Hans Douwes, voor hem en al zijn mede gedaagden. In Factis binnen een maand.
Sixtus Arcerius medicina en lingua Greque prof. in Franeker, en mr. Haio van Coldum impt. in
conv. en rec. Contra
Sijbrant van Osinga, Grtm. van Wonseradeel, Bocke van Sternsee; en
Frans van Humalda, besteld hopman als erfg. van Carel van Sternzee ged. in conv. en eisers in
reconventie. In Factis binnen een maand peremptoir.
35.
Jan Johannes, als man en voogd van Saeck Jans dr. req. Contra
Folkert Feijtes als
volmacht van Folkert Feijte Fongers en Thiet Fongers c.s. Gereq. In Factis binnen 4 weken
peremptoir.
Tijets Meijnne dr; e.h. van Jan Olphardus, impt.
In Factis In Forma.

Contra

Jacob Mentes en Eije Wijgers,

Ebel Wijmerts, e.h. van Lolle Jencks, applt.
haar knn. In Factis binnen 2 maanden.

Contra

Anna Wierts wed, voor haar en

Dr. Albert Monnikhuis req. Contra
weken peremptoir.

Claes Here gereq.

Baucke Annes en Bot Gercke dr. impt.
In Factis binnen 6 weken peremptoir.
35v.

Contra

In Factis voor Ulenburg binnen zes

Rinske Idserts. Ged.

Baucke Annes en Bot Gercke dr.

Contra

Rinske Idserts.

Als vorige.

Hotse Feckes voor hem en voor Wijts Oene dr. zijn e.h. applt. in conc en en reconv.
Sijtse Sijeurdts, geappelleerde
In Factis in forms in beide instantien.

Contra

Houckien Jacobs e.h van Willem Stevens, Contra
Marten Jans, ged. en exc. HET HOFF
rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir op de impt' s. eis te antwoorden, res. de kosten.
Girbe Sebastiaens, applt

Contra

Jelcke Pieters, In Factis in forma.

Intse Sibolts applt.

Contra

Jan Claes

In Factis in forma.

Jelle Ritskes cur. lit. over de knn. en erfg. van Wilcke Fockes.
Contra
Ritske Aebes, als
cur. over het weeskind van Jan Minnes In Factis binnen 2 maanden peremptoir.
36.
Elisabeth Johannes wed; applt.
Contra
Fecke Wines (....?) burger binnen Bolsward,
als vader en voorst. over zijn kind bij Anck Ete dr; en als cessie van Hein Pieters, en Auck Ete dr;
en in die qual erfg. van Claeske Ete dr. appelleerde.
HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende,
cond. de geapp. orig, de klederen en vordere goederen van Claeske Ete dr, aan haar lijf gehoord
hebbende ofte de estimatie vandien ; en in reconventie recht doende cond. de ged. rec. de impt. te
betalen de somma van 490 c.gld; met schaden en intressen, etc... en te bevrijden van de
voorgeschoten penningen, ofte de schuld op de landen in Sint Nicolaasga, en verder vooralsnog niet
ontfangbaar; onverkort geappelleerde haar recht.... en comp. de kosten.
Gerritie Sibrands dr. req.
Contra
Saeff Hendriks, burger der stede Harlingen, req.
HET HOFF cond. de ged. volgens voorgaande sententie de req. te laten genieten gemeenschap van
het echte bedde, in die regeringe van de huishoudinge so als een echte vrouwe toe behoort , haar toe
te laten eerbaarlijke en vreedzaam, met haar te leven en om reden compenseert de kosten.
36v.
Doorgehaald: Herman Hendriks c/ux
Contra Hijlcke Feijckes. Vervangen door:
Merck Mercks als vader en leg adm. over zijn kinderen. Contra
Sicke Breutsma gereq.
HET HOFF rejekteert de exceptie cond. de ged. peremptoir te antwoorden op des req's eis
reserverende de kosten tot het uitdragen der zaak.
Geerthien Hans Pijls dr, impt.
maanden.

Contra

Rinck, Jans wed. In Factis binnen 2

Anna Hermans dr. wonende binnen Leeuwerden, geass. met Herman, haar vader.
Contra
Pijbe Doitses, ged.
HET HOFF gehoord de eed bij de beklaagde gepresteerd, verklaart de impt.
wegens zijn genomen eis en conclusie niet ontvangbaar. En comp. de kosten.
37.
Gerrit Jans van Aengium als last en proc .hebbende van Henrick G..... , solliciteur, in den Hage,
Contra
Jfr. Juliana de Horion wed. van Capitain Fludde, ... namptificeren de somma van
1100 c.gld; in een en 28 in aan andere pertije. Voorts in Factis in forma.
Jelle Greolts te Terzool voor hem en mede voor de erfg. van Greolt Jelles c/ux zijn vader en
moeder, en c.d.r. onder verband van goederen.
Contra
Auck Sicke dr. als moeder en
wett. voorst. van Aucke en Eelcke Wijtse zonen bij Wijtse Winands hun overleden vader, en
Siurdke Otte dr. wed. van wln. Isbrand Wijtses. HET HOFF cond. Auck Sickes in haar qlt. voor zo
vele zij erfg. is van Isbrans Wijtses, de boodschuttinge (?) ofte sijinge (?) binnen 6 weken te
vervolgen of te verlaten, en verklaart daar te boven de impt. vooralsnog, als mede wegens Sijurdtke
Isbrands wed. niet ontfangbaar en om redenen comp. de kosten.

37v.
Ede Wijbes te Pingjum, en Evert Wijbes te Witmatsum, voor hu zelve en het recht verkregen
hebbende van Baucke Edgers hun associeerde, impt.
Contra
Meinard Wijtses burger
binnen Harlingen. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 150 g.gld; met schaden etc.... en
in de kosten van het proces tot taxatie van het Hoff.
Auck Tyalckes Epema wed. van Hessel Jans, impt. Contra
Rintse Mintses ged.
HET HOFF verklaart de ged. met zijn presentatie te mogen volstaan, en de impt. daar te boven tot
haar eis etc. niet ontfangbaar. En de impt'e mede in de kosten van het proces. Tot s'Hoffs tauxatie.
Joucke Hans tot Nes, als vader en voorst. van zijn knn. bij Jel Wijtse dr; zijn overl. e.h, triumphant;
Contra
Hette Taeckes te Grouw, Eelcke Ariens als voogd van Wijts Tijercks dr; voor haar en
als last en proc. hebbende van de andere erfg. van wln. Taecke Wijthies, haar vader; gedoemde.
HET HOFF gehoord de rapporten van de Commissaris cond. de gereq. ter oorzake van
administratie bij Taecke Wijtses vs; gehad als triumphant en req. te betalen de somma van 32 g.gld;
met de intressen, onder deductie van 29 g.gld; daarin in betaald, en daar te boven de req. niet
ontvangbaar.
38.
Eeuwe Tijalles biersteker op de Joure, reducent
Contra
Stoffel Jouckes als voogd
van Hendrickien Hendriks, zijn e.h.
HET HOFF verklaart de reducent niet bezwaard bij de
uitspraak van de baar gedaan, en cond. hem in de kosten.
Claeske Nijenhuis, wed. van Eelco Boner, in leven rentenier (?) binnen Leeuwarden, als erfg. van
de helft van Douwe Nijenhuis, haar vader en onder beneficie van inventaris van Simon Nijenhuis
haar broeder; die mede erfg. was van Douwe vs. Contra
Ludu Jans, In Factis.
Jencke Pieters req. Contra
binnen 14 dagen peremtoir.

Edsard Solkema, nom cur. en Tyerck Ulkes req.

In Factis

Sijurd Ailva in zijn qlt; req,
Contra
Upke Fogelsang, als cur. over de nagelaten
kinderen van Tyaard Ulbes Buwalda; Req. In Factis voor Doijem voorgaande commissaris en
binnen 3 weken peremptoir.
38 v.
Johannes Claes, req. Contra Meine Hans, gerq. HET HOFF restitueert de ged. tegen de acte van
contumacie, en het verstek van defensien, bij intendit daarop gevolgd, gunt deselve geintendeerde
actie te mogen gebruiken, cond. niettemin deselve in de kosten retardatie van het proces.
Lieuwe Jarichs impt.
Contra
Fokke Unia;
HET HOFF rejekteert de exceptie
en cond. de ged. peremptoir op de impt. eis te antwoorden; en mede in de kosten van de playdoije.
Bon, Wisse Jelles wed, voor haar zelven en mede voor haar knn; onder Renunciatie S.C. Velleiani,
impt.
Contra
Rompt Sierds dr. wed. Gielt Jenckis als moeder van haar knn. en
onder renuntiatie discussionis beneficij, en S.C. Vell.
HET HOFF cond. de ged. aan de impt.
te betalen 100 Phs gld. met schaden etc; verklaart de impt. daar te boven niet ontfangbaar.
Nochtans haar recht bij nieuwe instantie en de ged. haar defensien ter contrarie. En cond. de ged.
mede in de halve kosten. De andere helft compenserende. ( marge: mede uit kracht van de
overgelegde brief, met BB gequoteerd.
39.
Joost en Jan Foecke zonen, en Gaets Romke dr. voor haar knn. bij Eme Joostes, haar overleden
man, en in die qual. erfg. van Impck Jans dr. hun moeder. req. in conv. en req-de in reconventie.
Reijmer Reijmers in zijn qlt. req.
Contra
Douwe Seerps Andla, req. en excipient. HET
HOFF rejekteert de exc. en cond. de gereq. peremptoir te antwoorden.

Pieter Pieters als vader en voorst. van zijn knn. bij Jancke Jelles; Contra
Trijnke Jepma
wed. van Johannes Nicolaij. als erfg. van deselve. Voor de commissaris : POINCTEN 1. Uit wat
voor oorzaken des impt's kinderen bestemoeder ijets heeft gecompeteerd; 2. Ofte na haar dood
geen scheidinge is gemaakt; tussen hem impt. en de mede erfg. sampt Johannes Nicolaij, 3. Ofte
daarvan acten zijn gemaakt, en Johannes Nicolay, de schuld op hem genomen heeft; 4. Indien Jae,
deselve te recouvreren, 5. Ofte de voorn. Nicolaij ook ooit van zodanige schuld tegen iemant
verhaal heeft gedaan? 6. Indien ja, wanneer en in wat voegen.
39v.
Sickien Brandenburg wed. van Eilard Meinards; Contra
Jacob van Loo als voorst. van
zijn twee kinderen, bij wln. Maijcke Eijlards ; Jan Blocq voor hem zelfs en Claas Claas als man en
voogd van Neel Eilards. Gereq. HET HOFF .... om de gereq. het libel over te leveren, en partijen
met elkaar litem te contesteren, en de proceduren te vervolgen. Reserverende de kosten...
Doorgehaald: Roijmer Roijmers, ( Reijmer ?) in qlt.
Contra
Douwe Seerps Andla, req.
HET HOFF rejekteert de exeptie. In marge: imm... 27, nihil hier qua ante zes nu.... ??
Douwe Sierks impt. Contra
Rijurdt Douwes Evert Pieters, Lolle Bottes en Tyaerd Laes.
Bij provisie te namptificeren 902 g. gld en 16 strs; voorts in factis.
40.
Eelcke en Lieuwe Lieuwe zonen, applt.
Contra
Grietke Hermans voor haar en als
moeder en wett. voorst. van haar knn. bij Pieter Enens (?) haar overl. man geapp. ..... niet
bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter .....
Dirck Wibrants te Harlingen, als v.v. Botke Aesges zijn e.h.; en als erfg. vn Fetke Aesges, haar
zuster, en Allard Roelands te echte gehad hebbende Arke Aesges en het recht daarvan door donatie
verkregen hebbende.
Contra
Goijck Wijbrands; gereq.
HET HOFF cond. de ged.
genoegzaame cautie te stellen voor de conservatie en restitutie van wln. Aesge Jans goederen, ofte
andersins de req. te laten volgen onder sufficiente borgtochte, om gedurende haar leven lang de req.
de opbrengst te laten genieten, of te doen hebben. comp. Exp.
Jan van Sichem als voogd van Eelcke Benedicti, zijn e.h.
Contra
Tijets Rispens
wed. van Nanne Pijbes Allema en als moeder van de knn. In Factis voor Saeckma, binnen 14
dagen en dan binnen 8 dagen in staat van wijzen te brengen.
40v.
Ludu Jenckes, wed. van Pieter Pieters, in leven burger en houtkoper te Leeuwarden.
Contra
Willem Ketele voor hem en als voogd van Hilcke Bloemendal; zijn e.h. HET HOFF cond. de ged.
aan de impt. te betalen de helft van 50 g.gld; met schaden etc.... en comp. de kosten,
Jencke Pieters biersteker te Leeuwarden, req.
Contra
Hendrik Pieters en Adriaan Claes
en Claes Siouma, voor hen en onder behoorlijke satisfactie intervenerende voor Regner Annes
gereq. HET HOFF condemeert de gereq. te gehengen en te gedogen dat de penningen ten
requeste gemeldet, preferentie werde uitgesproken, en na gedane uitspraak wederomme in ordre van
preferentie distribueerd en beheerd te worden, ........... en om redenen comp. de kosten.
41.
Pibo Jurgiens req.
Contra
Eelck Heinse dr; wed. van Dirck Dircks te Midlum. In Factis
binnen drie weken, en in staat van wijzen te brengen.
Syuck van Winia Req.
Contra
Ju Hinnes gereq.
HET HOFF restitueert de req.
tegens verloop van tijd, en alle schadelijke actien, gunt hem alsnog de tijd van drie weken om zijn
produktie te mogen doen, en de informatien en stukken bij de proceduren te voegen, cond.
niettemin de req. in de kosten.
Wibe Sippes c.s; req.
Contra
Pieter Jans in zijn qlt; req-de
Het Hoff
restitueert de req. tegens verloop van tijd, etc. ( zie vorige zaak) en zijn produktie binnen drie

weken te mogen doen en cond. hem in de kosten.
Anna Scheltema geass. met Frans Ailva; haar man, als erfg. van wln. Sippe Scheltema, en Bauck
Douma, haar ouders.
Contra
Frans van Scheltema als mede voormond over de
weesknn. van wln. Jfr. Urssel van Scheltema bij Watse van Roorda; req-de. HET HOFF rejekteert
de exceptie en cond. de ged. peremptoir op des impt. eis te antwoorden.
41v.
Nicolaus Saskers applt
Contra
Cornelis Hendriks appelleerde; In Faatis in forma.
Joachim Faber als cessie hebbende van Cornelis Faber zijn vader
Contra
Aernd
Frans Wabbels en Toen (?) Auckes e.l? ... te namptificeren 200 c.gld en voorts in Factis in forma.
Jffr. Hiske van Dijxtra geadsisteerd met mr. Aesge van Popma req.
Contra
Fedde van
Epema mede gecommitteerde in de kamer van financiën, vanwege deze provincie te 's Gravenhage.
HET HOFF gehoord de eed bij de gerequireerde verklaart de req. tot haar eis en conclusie niet
ontfangbaar. En comp. de kosten.
Jan Simons applt.
Contra
Pieter Alberts, geappelleerde ...... niet bezwaard bij het
vonnis van de Nederrechter .
42.
Adriaan van der Chijs, biersteker binnen Leeuwarden, voor hem en voor Engelke zijn dochter, bij
Talcke Pieters zijn overl. e.h. getogen; en door scheidinge het recht hebbende van Focco Feijckens,
als voorm. en cur. over de knn. van Alle Feijckens en in die qual. cessie hebbende van Joannes
Heemstra, op het Heerenveen, als last en proc. hebbende van Wijts, Jelckien en Gese Jans dr.
wonende bij Bandster molen. ( Terband)
Contra
Gerrijt Lijkles en Griet Tiebbe
dr; op het Heerenveen. HET HOFF onder het 18e artikel in het repliek gedaan cond. de ged. aan de
impt. te betalen 175 c.gld; met schaden etc. en cond. hen in de kosten.
Gaucke Gerbens en Lijsck Claese dr. impt.
Contra
Abbe Freercks ged.
binnen 14 dagen peremptoir en binnen 8 dagen daarna in state van wijzen te brengen.

In Factis

Dezelfde
Contra
Andries Stellingwerf, ged. In Factis en als vorige.
42v.
Johanna Hessels dr. wed. Claes Timens, te Doccum impt. in conv. en ged. in reconventie
Contra
Pieter Tiemens equipage meester van de raad der admiraliteit te Dokkum,
ged.
HET HOFF cond. in conventie de gedaagde te betalen aan de impt. b62 c.gld 10 strs, volgend de
obligatie brief, met schaden etc. en in reconventie verklaart partijen niet ontfangbaar tegen
elkanderen. En om redenen compenseert de kosten in beide instantien.
Pieter Ulbes voor hem en vanwege Douwe Joachims in qlt. req. en triumphant van brieven van
executie.
Contra
Tijtske Rispens voor haar en haar knn. bij Nanne Pijbes Abbema
getogen. Gereq. en gedoemde. HET HOFF gezien de rapporten en gezien de besogne , rijpelijk
gelet cond. de gereq. haar oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. En tevens in de kosten van
het proces.
43.
Overste Georg van Leuckema impt. in cas van revisie en req. in conv. en req-de in reconventie
Contra
Douwe van Hottinga als cur. over Tialling van Camstra, en Jfr. Tijemck van
Aebinga, en als voorst. van Goffe en Tijalling Camstra, haar zonen Req. in conv. en impt. in
reconventie. HET HOFF cond. de ged. conv. te gehengen en te gedogen dat de Hr. Hannia hem
onthoude van de advisen over partijen proceduren, en in reconventie ontzegt deselve zijn verzoek.
Om redenen comp. de kosten.
Halbe Ubles als cessie hebbende van Uble Galen ( Gales?) zijn vader. impt.

Contra

Dr. Gabinus Foppens als voogd van Rints Gaijckema zijn e.h en als mede erfg. van Bauck
Jelgersma, nagelaten wed. van wln. Haye Gayckema. Ged. In Factis in forma.
De Heren Gedeputeerden van deze Landschappe impt.
Factis in forma.

Contra

Reijn Jans In

Pieter Pheltens c/ux Contra
Rinck Jans ged. In Factis binnen 3 mnd peremptoir.
43v.
Simon Dirks voor hem zelve en als conj. pers .voor Abbe Dirks zijn broeder,
Contra
Jouck Gosses, In Factis binnen 6 weken peremptoir.
Dezelfde

Contra

Wilcke Jaspers;

In Factis binnen 6 weken peremptoir.

Deselce

Contra

Carle (Carel) van Unia, nom ux. In Factis binnen 6 weken.

De Diaconie der stede Staveren,
Contra
Pietrick Jans. HET HOFF restitueert de req.
tegens verloop van tijd, en alle schadelijke acten, gunt hem de tijd van 3 weken om zijn produktie te
mogen doen, reserveert de kosten.
Hette Sibrands req.
Contra
Dirck Alberts en Erik Dirks gereq. In Factis .
44.
Fedde van Epema mede gecommitteerde in de kamer van financiën,
Contra
Hero van
Inthiema en Jfr. Maria van Galema; te namptificeren 400 c.gld en ten principale in factis.
Hidde Sibrands en Antie Sibrands e.l
Contra
Ede dr. zijn e.h. In Factis ad primam peremptoir.

Andries Tijs voor hem en Doed

Eeske Bernts dr. wed. van Andries Stael, voor haar en haar knn. ( bij de vs. Andries)
Contra
De Heren Gedeputeerden. En Hillebrand Pieters. ged. In Factis en binnen 6 weken peremptoir.
Rienck Hoites Hoitema; impt. in conv. en ged. in reconventie.
idem ,idem. In conv. en reconventie. In Factis in forma

Contra

Sijurd Taekes

Hemme Pieters, impt.
Contra
Taets J.... tis (?) Ede Sibrants als cur. over
Pietje, Jacob Douwes ged. In Factis .
44v.
Tialling Wijthies req.
Contra
De ingezetenen van Noordermeer. HET HOFF
viderende het incident, cond. de gereq. te gedogen dat de getuigenisse van Marten Jans, Haye Etes
en Pieter Pieters, ex astris (??) werde geannuleerd, en ontzegt de req. nopende de andere personen
zijn verzoek en om rednen compenseert de kosten.
Worp van Tijessens req.
Contra
Aucke Jans gerq.
HET HOFF wijst partijen ten
principale in Factis, binnen een mand voor Jongestal en nopende de kosten van de sucheance
ontzegt de req zijn verzoek.
Willem Eelckes en Nelcke Jans dr; Contra
De here Meijnard van Idsaerda, mede
Gedeputeerde dezer Landschappe, Dr. Johan v.d. Sande Rd. Ord. n/ux; en deselve als curator over
de knn. van Hessel van Bootsma.in leven ontvanger dezer landschappe. In Factis binnen 6 weken.
45.
Poppe Hettes Req.
Contra
Saepe Hoijtes, req. HET HOFF cond. de ged. te
gedogen dat zijn vangenisse crastis (weldra) werde geannulleerd, en om redenen comp. de kosten.
Deselve
Contra
De weeshuisvoogden van Leeuwarden; req. HET HOFF ontzegt de
req. zijn verzoek neffens de tuigenisse van Dirck Louws, onverkort zijn recht van reprochen.

Adria van der Chijs als voorst. van Engelke zijn dr. bij Talcke Pieters dr, zijn wln. e.h.; en Focco
Feijckens als voorm. over de knn. van Jan, Feijcke en Cornelis; de zonen van wln. Feijcke Alles bij
de vs. Talcke geprocreerd. Contra
Jetse Alles op het Vliet bij Leeuwarden ged. en gec.
HET HOFF gezien de citatien en relatien en gehoord de eed bij de mede impt. Adriaan v.d Chijs op
zijn rekenboek, cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 62 c.gld 10 strs met schaden etc.
en in de boete van de contumacie.
45v.
Georg van Lyeauckema , overste en impt. in cas van revisie;
Contra
Douwe van
Hottinga als gauth. cur. over de kinderen van Tialling van Campstera de jonge; en Jfr. Tyemck van
Aebinga; als moeder van Homme en Goffe van Camstra; bij de vs. Tialling geprocreerd.
Gedaagden. HET HOFF reformerende de voorgaande sententie van de 27e okt 1614; verklaart het
praelegaat de principium van Lyeauckema huijs, huizinge en hornleger, land en sand, met alle zijn
appenditien en dependentien in het testament geneomd van Epe van Lijauckema met BB
gequoteerd, en ten processe overgelegd, daarin uitgedrukt met de meulen te Sexbierum; Item de sate
waar eertijds Claes Jenckes op plach te wonen; Tijttie Sate te Wijnaldum, Item de sate daar eertijds
Sicke (..) placht te wonen, met de Swanne jacht, in de Wijnaldumer Ried, voorts de schenkvatten uit
kracht van het fiddeïcommis in hetzelve testament geinserreerd, deur de dodelijke afgang van wln.
Schelte van Lijaukema op de impt. vervallen en gedevolueerd, te wezen; en cond. de ged. zo veel
in hem is, om hetselve prelegaat of het voirndeel tot profijt van de impt. onder de presentatie van
het libel in conclusione gedaan, te ontwijken, te relaxeren, te laten volgen en restitueren, met alle
vruchten en profijten etc... met schaden en intressen etc....; deur het ontberen van dien geleden, en
nog te lijden, onverkort de gedaagden hun recht aangaande de melioratien en reparatien van de vs.
huizinge, c.a; en de impt. zijn defensien ter contrarie. En comp. de kosten om redenen de Hove
moverende.
46.
Jacob Ariens te Loingebert ( Luinjebert) in Aengwirden, als man een voogd van Sibbel Wilts dr;
zijn huisvrouw.
Contra
Marten Jans Bruchters te Katlijk; ged. en gecontumacaarde.
HET HOFF gezien de citatien en houdende de obligatie brief van 7 mei 1617 voor bekend cond. de
ged. de impt. te betalen de somma van 45 c.gld met schaden etc....
Suffridus Nijenhuis adv. v.d Hove;
Contra
Jan Hans smid ged. HET HOFF....
houdende de ontscheiding en de obligatie brief van de 27 april 1595 en de judiciele akte van 17 juli
1615 voor bekend cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 100 g.gld met schaden etc.
Dezelfde,
Contra
Dezelfde. ... de obligatie van 21 mei 1614 voor bekend cond. de ged.
de impt. te betalen de somma van 32 dalers, met schaden etc.
46v. ( blanco)
47.
DE EERSTE RECHTDAG, GEVALLEN NAE PINXTEREN is geweest den 9 Juni 1618.
Sijurd Taekes n/ux en Hoijte Sipkes vanwege zijn moeder Contra
Sijrck Lieuwes en Obbe
Bauckes vanwege Ack Lieuwe dr. zijn e.h req-de HET HOFF cond. Ancke Lieuwes, getuigenisse
der waarheid te doen, voor Hillema voor de genoemde zaak voor dezen, en comp. de kosten.
Antke Hanse dr. geass met Metke Sipcke dr. wed. van Roeleff Roeleffs, req.
Contra
Ernst Assies, burger en koopman binnen Leeuwarden. Req-de. HET HOFF cond. de ged. om zich
tot curator over Antke en haar goederen te laten authoriseren. En comp. de kosten.
Dr. Focco Feickens als last en proc. hebbende van Hedrick Fockenstaart not. publ. binnen Delft als
cur. over de verlaten boel van Maria Leenards, aldaar; en door cessie mede het recht hebbende van
Auck Beernts en Claes Cornelis backer te Harlingen, als erfg. van wln. Cornelis Intzes, zijn vader,
destijds biersteker aldaar.
Contra
Auck, de wed. van wln. Haije Obbes binnen Harlingen,
voor haar en haar knn. oft andersins de kinderen zelve legitime te compareren, ged.

HET HOFF houdende de obligatie d/d. 2(?) juni 1613 sampt de cessie van augustus j.l. daarvoor
voor bekend cond. de ged. te betalen de somma van 100 c.glds. Met schaden etc.... en in de kosten.
47v. 16 juni 1618.
De ingezetenen van Noordermeer req.
Contra
Tialling Wijtthies gereq. ... In Factis
binnen 8 dagen peremptoir en binnen vier dagen daarna in staat van wijzen te brengen.
Tiets Joucke dr. in qlt.
Contra
Mr. Martinus ten Hoore; HET HOFF rejekteert de
exceptie, cond. de gedaagde te kennen of te ontkennen zijn hand onder het principale handschrift,
en peremptoirlijk op des impt. eis te antwoorden. Onverkort haar middelen in exceptione;
reserverende de kosten.
Claes Jans, impt.
Contra
Mr. Martinus ten Hore. HET HOFF rejekteert de exceptie cond.
de ged. te kennen of te ontkennen zijn hand; onder de originele obligatie brief staat en peremptoir te
antwoorden op des imp's eis. Onverkort haar middelen in exceptione. Res. de kosten ad finij litis.
Claes Renckes als man en voogd van Anna Jan Luijtgens, wonend tot Wolvega; Contra
Catharina Reijners e.h van Meijne Wilts, met zijn assistentie, .... te compareren voor de commissari
.... POINCTEN: 1. Hoe groot in het geheel de Zate te Bo.lje..st. oten en hoevele daar in van Jan
Luitiens en zijn eerste wijf heeft toegekomen? [48.] 2. Oft in de verwandeling van landen aan Jacob
Jacobs en Assele en aan Eite Jans en Abelthien echtelieden, gemeld in de overgelegde brieven, en
Jan Luitiens staande echte zijn aangekocht, dan of ze jan Luitiens allemaal hebben toebehoord? 3.
Wat goederen in alles, zo roerend als onroerend Jan Luitiens ten tijde van het vergaderen der echte
met de geappeleerde gehad heeft. 4. Wat goederen de geappelleerde aan Jan Luitiens gebracht
heeft. 5. Ofte Jurrien en Luitien Jans kinderen hebben nagelaten. 6. Ofte Jurrien en Luitien hun
vaders erfdeel aan de geappelleerde hebben overgedragen, en voor wat prijs?
Tijmen Roeleffs imp.
Contra
Huge Pieters en Taets Hanses, wed. .voor haar en haar
kinderen ged. In Factis voor Lyklema binnen zes weken peremptoir.
Stijnke Jans wed. Jelger Gerrijts, als moeder en voorst. van haar kind.
Contra
Aerien
Jacobs als voogd van Jannigje Jacobs en Aeltie Jacobs ged. Te namptificeren 300 g.gld; en ten
principale in factis. En binnen 6 weken peremptoir.
48v.
Anthonis van(de) Burch wonende in Beverwijk in Holland, als last hebbende van Garius (?)
Anthonis Hoppema zijn oom, en als conj. persona voor de landen in deze provincie gelegen.
Contra
Andries van Hiddema. ( leeg)
Trijn Jans wonende binnen Leeuwarden, wed. van Hendrik Jans zn. Langespits, en als moeder en
wett. voorst. van Griet, Femme en Lambert haar onmondige kinderen en Jan Hendriks op het
Oostermeerder Veen voor hem zelven
Contra
Jelle Jans en Ipck Jacobs e.l in
Smallinger Opeinde. Gereq. HET HOFF cond. de ged. de verspieringe voor zo veel die niet
afgedaan is, kost- en schadeloos af te doen en comp. de kosten.
49.
Jfr. Catharina van Stoutenburg, wed. van Taco van Hettinga, in leven gewoond te Hantum, voor
haar zelve, Arent van Loon, not. publ. in Leeuwarden; als geauth. cur. over de ontscheidinge van
Auckien Hettinga, als door restante erfg. van wln. Taco van Hettinga, haar vader en in die qual.
impt. in conv. en ged. in reconventie
Contra
Sijdts van Roorda te Kollum, mede munster
commies (?) deser Landschappe, als geauthoriseerde cur. over Ritske Sappema, ged. in conv. en
impt. in reconventie. HET HOFF verklaart Arent van Loon in zijn qlt erfg. van Taco van Hettinga,
en cond. hem diens goederen in volkomen eigendom en recht toebehoord hebbende, te laten volgen,
met vruchten etc. vandien, des dat de gedaagde als mede erfg. daarvan zal genieten zijn legitieme
portie, ..... en voorts de halve huizinge en landen bomen en plantage te Buitenpost mede in de
inventaris van de vs. Taco v. Hettinga werde gegeven en hetselve daarmede zal vergroten, en daaren boven niet ontvangbaar. En aangaande Jfr. Catharina van Stoutenburg in Factis voor Hillema Rd.

Ord. en in reconventie recht doende cond. de ged. orig impt. voor zo veel in hem is de impt. [
49v.] te laten volgen de goederen van Jfr. Auckien van Roorda, Jfrd Fed en jr. Sibrand van
Hettinga, van welke Taco in leven het vruchtgebruik had. Met vruchten etc. vandien, en comp. de
kosten.
Capitain Johan Spencer,
Contra
Jelle Dirks voor hem en als m.e.v voor Trijn Dirks zijn e.h
en c.d.r. HET HOFF cond. de gerq. te samen en elk apart, de req. een derdepart, van 1490 g.gld;
anno may 1617 en een gelijke derde.dl. van mai 1618; met schade etc; en cond. de ged. in de
kosten.
Fonger Harings, aplt.
Contra
Claes Aernts, als borg voor Cornelis Aernts,
geappeleerde. HET HOFF viderende het incident verstekt de geëxcipieerde van antwoord en
verklaart de appellant in cas van appel ad litem te contesteren.
50.
Jouck Harkema geass. met Arend Bauckes haar teg. man; en Jan Jans als vader en voorst. van de
knn. bij Feck. Harkema,en erfg. van deselven, en het recht hebbende van Foeleff Harkema.
Contra
Jan Cornelis als man en voogd van Anna Mercx dr. en Gerben Claes als m.e.v van
Hijlck Merks dr; en c.d.r voor Jan Merckx innocent zijnde, en resumerende de proceduren bij
Merck Jans en Anna Jacobus (?) gesustineerd.
HET HOFF cond. de ged. om hun oppositie
kosteloos en schadeloos af te doen, en te gehengen dat de impt. in bezit van de zes en 1 ½ pm lands
werde gesteld, doch eert en vooral op te brengen anderhalf honderd g.gld; en 108 rijders gld en 4
str. ijder gld tot 28 strs; en 54 g.gld in een derde pertije, en compensatis expensis. En voorts voor
de commissaris..... POINCTEN 1. Oft jaarlijks en voor hoe veel jaren voor de overdracht van de
zes en 1 1/2 pm. ook intressen zijn betaald, van de pricipale drie sommen; 2. En ofte
dienaangaande enige stipulatie op de nadere contract dan ten tijde van het uit tellen (?) van de
principale sommen zijn gemaakt geweest? 3. Bij wie , wanneer en wat voegen de overdracht der vs.
landen zijn geweest? Ende of daaraff besognen of acten zijn?.
Oed Arents in zijn qual.
Contra
Reijner Syurds voor hen en voor Hendrick
Sijurdts zijn broeder; en Beernt Hermans vanwege zijn huisvrouwe. In Factis voor Saeckma,
binnen 2 mnd peremptoir; en voor alle dilay en in staat van wijzen te berengen.
50v.
Jock ( zie 50r.) Harckema geadsisteerd met Aernd Bauckes, haar teg.man en Jan Jans als voorst.
van zijn knn. bij Foeck ( Feck?) Harckema, en het recht hebbende van Foleff Harckema;
Contra
Metske Rompckes als man en voogd van Tijetske Lijuwes,als erfg. van
Lieuwe Sapes, en c.d.r voor de andere erfg. HET HOFF ord. dat de executie van de de sententie
van 26 febr. 1617 zijn voortgang zal hebben zoals in het 10 artikel van oppositie gedaan en en
ontzegt daar te boven de triumphant zijn verzoek en comp. de kosten.
Mintse alias Maurits Wijbrants Prins, kapitein en mede vanwege de andere ....? req.
Contra
Jan Melchiors als m.e.v. van Atke Oene dr. HET HOFF restitueert de req. tegens verloop van tijd,
en accordeert hem dat Jacob Jans als getuige op de poincten van offitie werde verhoord, en
geëxamineerd, cond. niettemin hem in de kosten.
51.
17 juni 1618
Wibe Reijns als m.e.v van Dieuwe Epke dr; zijn huisvrouw. impt. Contra
Douwe Abbema
deurwaarder van den Hove; HET HOFF verstekt de ged. van antwoord, volgens de overgelegde
specificatie en houdt deze voor bekend, cond. de ged. te betalen 43 c.gld; met schaden etc. en in de
kosten.
Coert Jarichs en Obbe Keimpes als cur. over het nagelaten kind van Freerck Idsarts en univ. erfg.
Contra
Allert Jans c-ux. In Factis binnen een maand.
Merck Merks als leg. adm. van zijn knn.

Contra

Sicke Breutsma ged.

In Factis binnen 6

weken en daarna in staat van wijzen te brengen.
51v. 16 juni 1618.
Emcke Wilckes als m.e.v van Magdalena Emcke dr, red. Contra
Jan Roeleffs en Anna
Sijurdts zijn e.h. HET HOFF verklaart de reducent aangaande de baar van de 1e april 1611 in cas
van reductie niet ontfangbaar, en cond. hem in de kosten en betreffende de questien de volgende
POINCTEN 1. Wat misverstanden en questien na de laste baar van 1611 tussen partijen zijn
gebleven? 2. Uit wat last de baarsluiden de baar en verklaringe van 23 sept 1611 hebben gedaan. 3.
Oft partijen op de overgebleven punten mits van dien nieuwe submissie en begevinge hebben
gedaan?4. Dan. Oft alleen interpretatie is verzocht, wie zulks gedaan heeeft en oft beide partijen dit
begeerd hebben? 5. Wat goederen Empcke Geuckes, Magdalena´s vader nagelaten heeft.
Wilcke Jans impt.
Contra
Olphert Heres gedaagde. HET HOFF admitteert de exceptie
verklaart de ged. ongehouden te zijn ad litem met de eiser te contestern, en comp. de kosten.
52.
Rienck Edes req.
Contra
Gielt Johannes gereq. HET HOFF restitueert de req. tegens
verloop van tijd, en gunt hem alsnog de tijd van drie weken om zijn produktie te mogen doen, en ad
primam in staat van wijzen te brengen. En de kosten retardatie processus.
Lyuwe Buwes in zijn qlt
Contra
Haye Wijtses ged. en exc.
exceptie en cond. de gereq. op des impt. eis te antwoorden.
Jacob Claes impt.
Lolle Piers,

Contra

Contra

HET HOFF rejekteert de

Frans Dirks In Factis.
Wibe Rienks, in Factis in forma.

Hemme Pieters,
Contra
Ede Sibrands, cur. over Piecke Jans HET HOFF ontzegt de
req. zijn verzoek, boven de verklaring bij de gereq. gedaan. comp. exp.
52v.
Jurgien Duijtsman zich althans te Utrecht onthoudende, als voogd van Trijn Jan Auckes zijn e.h; en
aldus erfg. van de vs. Jan Auckes, eligerende domicilium citandi ten huize van zijn advocaat; (Lenz)
Requirant.
Contra
Arent Pieters voor hem en mede vanwege Hille Jans als moeder en
wett. voorstander van haar kinderen bij Johannes Frankena, en als conj. pers. voor deselve; en Mr.
Martinus Ten Hoore mede voor hem zelf, Johannes Wiltes te Joure, mede voor hem zelve en als last
hebbende van Anna Frankena, en Wilt, Anneke en Trijnke Frankena zoon en dochters, zijn broeders
kinderen en tesamen mede erfg. van Wijlke Frankena en voor hun interesse intevenierende voor
Eijse Jans hun landzate. HET HOFF cond. de ged. de impt. de helft van 5 dagmad hooiland in
kwestie te relaxeren, en te laten volgen met vruchten, profijten en emolumenten vandien en met
schaden en intressen, onverkort gereq. recht tegens elkanderen. En compenseert de kosten.
53.
Jacob Jacobs Lakenkoper binnen Leeuwarden impt.
Contra
Dr. Pierius
Winsemius advocaat voor dezen Hove. Ged. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 25 c.gld;
met schaden etc.... en voorts in Factis.
Hendrik Jans Apotheker binnen Leeuwarden, triumphant
Contra
Dr. Sibrand
Siccama secr. binnen Bolsward gereq. en gedoemde HET HOFF tauxerende de intressen op 1479
c.gld en 5 str; ordonneert dat de executie van de sententie d.d. 4 juni 1617 haar voortgang zal
vinden volgens het 41 artikel van zijn tripliek. En comp. de kosten.
Michiel Etes, althans te Optwijzel, voor hem en als m.e.v van Sijts Sijbes zijn e.h. en onder verband
van goederen. Contra
Jan Claes en Aechts Luels dr. e.l.
In Factis.
53v. 19 juni 1618.
Govert Benedictus wonende binnen Leeuwarden.
Contra
Jan Schellingwou en
Funger Daemus. Ged.
HET HOFF cond. Funger vs. de schuld vn 200 c.gld ijechtig en
liquide te leveren, en te presteren dat hij selve volgens de overgelegde assignatie ontvange, ofte bij

gebreke van zulks de impt. de zelve somma betale, met schaden en intressen, cum expensis,
verklarende de overgelegde reversaal t.o.v Schellingwou niet ontvangbaar; onverkort de impt. recht
andersins,en comp. de kosten.
Taecke Taeckes impt. en geëxcipieerde
Contra
Rieme Sibouts voor haar en mede als
wett. voorst. van haar kinderen bij Here Watses geprocreerd.
In Factis binnen 14 dagen en in
state van wijzen te brengen.
De ingezetenen van Noordermeer; req.
Contra
Tijalling Wijtses gereq. HET HOFF
viderende het incident, cond. de gereq. te gehengen en te gedogen dat de getuigenisse van Timen
Roeleffs, Adsert Alberts, Herman Jans, Herman Arents en Watthie Harckema gedaan, ten verzoeke
van de gerequireerde crastis van het mainctenu zullen worden geamoveerd, comp. exp.
54.
Ocke Siouckes Phannius, req.
Contra
Sibrandus Siccama secr. van Bolsward; HET
HOFF ontzegt de req. zijn verzoek en cond. hem in de kosten van het proces.
His Lamberts, wed. van Paulus Frans zn. Ens in leven burgemeester der stad Bolsward, req. en
triumphant. Contra
De diaconen binnen Bolsward, als gesuccedeerd in het recht van Ded
Aeriens dr; in leven e.h. van Jurgien Cents; gereq. en gedoemde.
Locke Sijurdts geass. met Aucke Hijlckes haar oom; en gewezen curator;
Contra
Tijaerd Hettes en Wijbrandus Meppel, als last en proc. hebbende van het vs. dorp (
ongenoemd) en intervenierende voor de Predikant en Jan Reiloffs. ged. In Factis in forma.
54v.
Adriaen Wierds en Thomas Pieters beide burgers binnen Bolsward, als geauthoriseerde
voormombers, tot de ontscheiding en vervolgende de proceduren van Jan Watses, het nagelaten
kind van Gatse Pieters, bij Selijck (?) Heijmans dr. geprocreerd.
Contra
Tijaerd
Rutgers binnen Leeuwarden c.d.r voor de mede erfg. van Juw Douwes, gereq. HET HOFF cond.
de gereq. de req. te doen hebben en laten volgen de helft van de generale huisraden, en boelen in
wln. Juw Douwes en Neelthien Bartholomeus huis bevonden, ofte de estimatie van dien. En
compenseert de kosten.
Serapius Sminia domheer te Utrecht, en Cornelius Otterspoer, advocaat aldaar; en als volm. van
deselve; en Jan Cornelis gewezen meijer van Hetserda zate.
Contra
Jeronimus voor
zijn kind bij Auck Roersma, ged. HET HOFF cond. de ged. zoveel in hem is, de drie pm. aan
Hetserda zate te hoeden en te dragen een floreen in alle omslagen, en de voorts de impt. te
refunderen alle omslagen daarop gevallen, met schaden etc. En om redenen comp. de kosten.
55.
Den 23 juni 1618.
Pier Lolles te Witmarsum, Contra
Reijn Meijnss geappeleerde. ... niet bezwaard......
Watse Eelkes, burger dezer stede; Contra
Jan Corten burgemeester in Harlingen.
HET HOFF gezien de acten van exonoratie, ten processe overgelegd, verstekt de ged. van
antwoord, en cond. hem dientegevolge te bepalen de somma van 2470 c.gld als reste, onder
deductie van hetgeen daarop betaald mag zijn, met intressen van dien, verklarende de inspectie .....
stede Staveren en Harlingen voor speciaal gehypotheekeerd.
Wijbe Aaeriens en Trijnke Dornelis Duijn, als het recht hebbende van Lenerd Tiesses not publ.
Binnen Leeuwarden.
Contra
Jan Jebs als geauth. curator over Jeb Jans zijn zoon.
In Factis in forma.
55v.
De 23 juni 1618.
Tijerck van Heerma mede Ged. van Friesland, en Grietman van Menalduma deel, Pieter van
Eijssinga, mede Raad van de admiraliteit in Holland, en Grietman van Rauwerderhem; Sioerd van

Ailva, en Benne Sickes Sioerda, Gerrijt Hendriks , hoofd diacoon dezer stede, Lykle Pieters nom
/ux. En geassisteerd met Hebbe Jeppes, zijn schoonvader, Claes Wopkes, Pibe Sioerds en Doijtse
Hempckes, en Jeppe Sijtses als impt. .
Contra
De Heren Ged. Staten interveneerende
voor hun meijer Claes Gijsberts.
HET HOFF verklaart de impt. recht te hebben op de Fennen in questie, bij de origenele ged. Claes
Gijsberts, gebruikt, te mogen.... g.... mijden, drieven en hem vruchten ten respecte ende
dienvolgens cond. de interventeurs om alle beletselen met sluitinge, kosteloos en schadeloos af te
doen. En verklaart de impt. vooralsnog niet ontfangbaar. comp. Exp.
56.
De 27 juni.
Tijetske Rispens voor haar, en als moeder van haar kinderen bij Nanne Pijbes, Abbema in echte
getogen.
Contra
Douwe Bockes Abbema, mede deurwaarder van den Hove, ged. en
gecontumaceerde. HET HOFF houdende de overgelegde obligatie brieven voor bekend van de 4e
aug. 1614; cond. de ged. de impt. te betalen 925 g.gld met schaden en intressen. En in de kosten en
boeten.
De gemene erfg. en knn. van Pieter Pieters Contra
Dr. Meijnard Atsma secr. der
admiraliteit te Dokkum, intervenierende voor de goederen van Sibrand Jacobs. In Factis en
peremptoir voor alle dilay.
Doorgehaald: Pieter Claes impt.

Contra

Sibrand Saeckles.

Lykle Harings aplt. Contra
Sijne Douwes in qlt In Factis binnen 6 weken peremptoir.
56v.
Lambert Lamberts voor hem en als last en procuratie hebbende van Jan Roleffs en Gese Johannes.
Contra
Anna Andries wed. In Factis.
Jan Jans Appellant De Heren Gedeputeerden intervenerende voor Gerben Gerbens.
appelleerden. In Factis in formam.
Jan Claes c.s; aplt.

Contra

Reinu Benne Martens wed. In Factis binne 2 mnd peremptoir.

Dirck Jans

Contra

Cornelis Floris.

Jan Jans

Contra

Feike Wibes, In Factis.

Jel Tyallings
57.
Hendrik Alberts c.s

Contra Here en Sieucke Claes zn.
Contra

In Factis binnen 2 mnd peremptoir.

In Factis ad primam peremptoir.

Sibrand van Osinga c.s. In Factis ad primam peremptoir.

Pieter Sijbes en Meinard Pieters als man en voogd van Rieme Sibe dr. impt.
Contra
Sijurd Reijns en Douwe Thomas ged. in Factis binnen 6 weken peremptoir.
De 26e juni. 1618.
Gerloff Jans burger binnen Leeuwarden. Applt
Contra
De schepen Jacob de Valck mede
aldaar, geappelleerde. HET HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet
bezwaard. En cond. hem mede in de kosten van het proces tot 's Hoffs taxatie.
De burger Jurgien Hendriks, req.
Contra
Sas Epe dr, in haar qlt. en Rinnert Meiles haar
zoon, maior annis zijnde, vanwege de burger Luijtien Cornelis.
HET HOFF condemneert Sas
Epes en Luitien Cornelis te namptificeren 785 c.gld; des dat de ene betaalt, de andere gevrijd zal
zijn en in principale: In Factis.
58.
Barbara Gerrijts dr. wed. van Egbert Carsten, en Johannes Unneman ( Renneman?) c/ux en c.d.r

voor Bauck Wijbes zijn e.h.; en zich voegende bij de vs. Barbara, zijn huisvrouwen moeder.
Contra
Dr. Johannes Renneman
HET HOFF condemneert partijen te compareren voor de
commissaris die partijen zal verstaan. (?) POINCTEN: 1. Van wat schuld opgekomen zijn de 1000
c.gld; die geleend werden, en het versochte (?) zijn mede tot betalinge van het huis bij de Brol
staande. 2. Indien deselve bij Jfr. Susanna van Meckema opgebracht zijn geweest, waaromme de
adsignatie der kinderen van de requirante, bij scheidinge daarop gedaan en veranderd? 3. Oft
staande echte de gerequireerden vader enige andere schulden meer in de vs. scheidinge
gementioneerd heeft ge-innet En de penningen daarvan te zijne of te gemene behoeve ontvangen?
4. Indien ja, de brieven van obligatie en andere debiteuren zoveel mogelijk te recouvreren, ofte
copiën vandien, alsook een staat daarvan te maken. 5. Waarvan geprocedeerd zijn, de 900 c.gld; die
de requireerde vader, ontvangen en op zijn handelinge gebruikt zou hebben? 6. Oft hetgene van de
vaders erfenisse daar onder begrepen is? 7. Wat schulden het zijn die de requirante in het geheel of
voor een deel te laste komen, bij de requirante zijn betaald. 8. Uit wat penningen deselve zijn
betaald, en afgedaan zijn? 9. Ofte in de liquidatie van 29 mei 1612 enige posten de requireerde zijn
goed gedaan, die hij niet en konde? [pag. 58] Indien Jae, daar af pertinente rekening te maken, en
voorts de rekeninge van de requireerde 's admininstratie en met verificatien te werden en te
resumeren. 11. Ofte bij enige acte de crediteurs en onder anderen ook dr. requirante ofte iemand van
hare wege de requireerde het stellen van cautie, hebben verlaten. Indien ja, deselven te recouvreren.
Phocas Colde impt
Contra
g.gld. En voorts in Factis in forma.

Cornelis Hendriks gedaagde. Te namptificeren 50

Neeltie Dirks wed. van wln. Cornelis Jan Jobs, en Jan als cur. over deszelfs weesknn. geresumeerd
de proc. bij de vs. Cornelis. Contra
Jan Broers voor hem en vanwege zijn moeder en mede
erfg. van Broer Claes, en Cornelis Edes Feitema, HET HOFF cond. de erfg. van Broer Claes aan
de impt. te betalen de somma van 220 c.gld; met schaden en intressesn, gehad en geleden, en in de
kosten van het proces; en tegen Cornelis Edes Feijtema niet ontvangbaar; en om redenen
compenseert de kosten, ten respecte van hem gevallen, onverkort zijn recht tegen mede verdachte
Feitema gevallen.
58v.
Doede van Ockema in de Hommerts, impt.
Contra
Simon Jans, burger der stede
IJlst, en Lutke Claes aldaar. HET HOFF verklaart de acte van huringe ten playdoije vermeld
executabel en cond. de ged. in het onderhouden daarvan, en diengevolge de burgemeester Simon
Jans 4 g.gld van pacht van Martini 1614 verschenen, met nog een stuiver en met nog 20 stuivers, en
4 penningen van verschenen omslagen, en contributie der vs. penningen, met nog xv str. van
hetzelfde contingent, van de gedaagde in de gepasseerde plaatsenbij de impt. verschoten, van het
verven van de nieuwe brugge, met schaden etc...; en de mede gedaagde Lijkle Claes, de impt. te
betalen 6 g.gld; als de rest van pacht, martini 1616 verschenen; met nog 2 g.gld 1 str, 8 penningen,
van verleden jaar, en nog 24 strs insgelijks, van het verven van de brug, met schaden etc...; Comp.
Exp. Ende aangaande de gedane overdrachten, de verpachte praetensien in Factis ad primam
peremptoir.
Thoenis Claes nomine quo; Contra
Jacob Pieters, ged. HET HOFF rejekteert de exceptie
en cond. de ged. de impt. peremptoir te antwoorden. En comp. de kosten.
59.
Ebel Jans dr. wed. van Rincke Tiepckes, en als voorst. van Jencke Rintses haar minderjarige
dochter en Tiempck Rintzes Abbema, nu maior zijnde, en te samen erfg. van wln. Gerck Alle dr. de
bestemoeder van Tiepck en Tiemck.
Contra
Mr. Dominicus Oedsma mede adv.
v.d.Hove, als vader en voorst. van zij n kinderen bij Bauck Allerts dr. en onder verband van
goederen c.d.r voor interveneerende voor Icke Lolles in Uitwellingerga, zijn meijer. HET HOFF
verklaart de opzegginge der landen vigoureus, cond. dientengevolge de interventeur deselve landen
te ontruimen, en na St. Petri aankomende de landen onge-eert en ongescheert te lanten, en de impt.
achterstallige huur te betalen. Van 16 g.gld en comp. de kosten.
59v.
Feijke Breutix op de Joure, voor hem en als cur. voor Liomme en Frouck Breutix Goitien en Anna

Breuticks, Baucke Sijtties als voogd van Sanne Breuticks, als erfg. van Breutick Feijckes, in leven
adsessor van Wijmbritseradeel; en door scheiding mede het recht hebbende van Lyuckien Sijbrants,
haar stijpmoeder.
Contra
Jacob Jacobs te Finckum, als borge voor Dirck Jacobs
zijn broeder; ged. sn gecond. HET HOFF houdende de overgelegde brieve van dato van 16 mei
1612 en de acte van borgtocht van 21 mei 1614 voor bekend, cond. de ged. de impt. te betalen 100
dalers, met schaden etc....; en in de kosten en boeten.
Beernt Jacobs Req,
Contra
Joris de Schamps, requireerde. In Factis voor Doijem
voorgaande Commissaris en ad primam peremptoir, en voor alle Dilaij.
60.
De 30e juni
Johannes en Rinke Hendriks zonen, applt Contra
Douwe Rommerts, appelleerde, HET
HOFF verklaart de applt. in cas van appel niet ontvangbaar.
Hendrik Jans zn. req. en triumphant Contra
De Sibradus Siccama; req.-de In Factis voor v.d
Sanden en ad primam peremptoir. En in state van wijzen te brengen.
Johannes Bernardi in qlt Req. en triumphant;
Contra
De gecommitteerden van de
administratie der kloostergoederen; van de stad Groningen en Omlanden. In Factis voor Hania
binnen 6 weken peremptoir en 14 dagen daarna in state van wijzen te brengen.
Wibrand Meintses,

Contra

Douwe Wittenstein In Factis ad primam peremptoir

Hessel Tijaerds impt.
Contra
Lijsbet Jaspers Req-de.
HET HOFF admitterende
de exceptie, ver klaart dat de requireerde en excipient ongehouden te zijn om met de req. ad litem te
contesteren. comp. exp.
60v. De 1e juli 1618.
Simon Simons, meulenaar op het Vliet, en Tied Gerrolts e.l;
Contra
Benne Jans te
Harlingen Req-de; HET HOFF cond. de gereq. de req. te betalen de helft van de koopprijs van de
halve meulen ten libelle groerd, met schaden etc; en verklaart de req. daar te boven niet
ontfangbaar; overkort diens recht tegens Cornelis Assies, neffens de andere helfte der koopschat;
ende in reconventie recht doende cond. de gereq.-de de req te betalen de somma van 550 g.gld;
insgelijks met schaden etc.; en gehoord de eed bij Simon Simons, een der gedaagden in zijn
supplementum probatione gedaan, verklaart de req. tot zijn eis en conclusie niet ontfangbaar. En om
redenen compenseert de kosten.
Bocke van Feitsma grietm. Van Kollumerland en Nieuwkruisland,
Contra
Gabbe van
Bootsma kerkvoogden van Kollum. Bronger Brongrsma secr. van het vs. deel; als volmacht van de
ingezetenen, zo van binnen- als van buitenburen, daaronder de beide Dieps.....(?) mede begrepen en
Rincke Olphards te Kollum. HET HOFF ord. Brongersma, in zijn qlt. ter zake van de bestedinge
en gemaakte onkosten bij specificatie overgelegd, particulierlijk .... uitgedrukt, te betalen 152 g.gld.
19 strs aan de impt. ; en dat dubbeld, mitsgaders in de kosten van het proces, te zijner respecte
gevallen, verklarende de impt. tegens hem en zijn mede gedaagden voorts niet ontfangbaar; en om
redenen compenserende de kosten. Behoudens nochtans ook de vs. Brongersma in vorige qlt. ofte
zijn principale tegens de selfde gedaagde en elks bijzonder, hun recht te betonen (?) mach werde
...... en hun defensien ter contrarie.
61.
Jan Jans, koopman binnen Kollum, aplt
Contra
Geert Warnckes metselaar, mede aldaar
en als m.e.v van Mette Dirks,zijn e.h en c.d.r onder verb. Van goederen geapp-de. .... niet bezwaard
bij het vonnis van de Nederrechter . En cum expensis.
Gats Tabe dr; Contra

Hessel Frans gedoemde. In Factis binnen een maand peremptoir

Dr. Regnerus Annius req.

Contra

Hessel Lieuwes.

HET HOFF ontzegt de req.

vooralsnog zijn verzoek, en om redenen compenseert de kosten, ord. niettemin de partijen om voor
Harinxma volgens zijn quitantie ten spoedigste te vorderen (?) en binnen 8 dagen in state van
wijzen te brengen.
61v. Den 2e juli 1618.
Epo van Douma te Huizum, als het recht hebbende van Goffe van Douma zijn vader, en Bartel van
Douma, als mediate en immediate erfg. van zijn vader, Epo van Douma de oude, en c.d.r. en
caverende mede voor de erfg. van Bauck van Douma hun moeije; impt. Contra
Jfr. Catharina van Aesgema wed. van wln. Hessel van Aijsma, in leven president van de Hove van
Friesland, en Rienckien Aesgema e.h. van Epe Boijckema binnen Kollum.
HET HOFF verklaart de impt. voor ¾ part erfg. van wln. Wijttie van Camstra, cond. dienvolgende
de ged. onder behoorlijke inventaris met ede gesterkt mede te doen hebben en te laten volgen ¾
part van wln. Wijtties roerlijke goederen, met vruchten etc; daarvan genoten sedert het overlijden
van Jfr. Rieme van Osinga; en met schaden en intressen, en daarenboven niet ontfangbaar.
62.
Rienck Folperts impt. in conv. en ged. in reconventie.
Contra
Wilcke Thijs, idem idem;
HET HOFF in conv. recht doende, ord de ged. de impt. te betalen 100 g.gld met schaden etc; en
voorts wederzijds in conv. en reconv. niet ontvangbaar.
Hidde Hayes burger in Leeuwarden; voor hem en als voogd van Trijntie Isbrands, zijn huisvrouwe;
en c.d.r. onder verband van goederen. impt.
Contra
Sibe Sibes en Anna Pieters e.l. en
Sijtie (?) Hart zn. te Hardegarijp, ged. Het HOFF cond. de ged. in het 14e art. van het duplijk van
de eiser staand de somma van 165 g.gld met schaden etc... en mede in de kosten.
62v. De 10 mei
Fedde Douwes op Dronrijp als vader vn zijn dr. Trijntie als universeel erfg. van haar moeder
Trijntie req. Contra
Doede Idtses voor hem zelven en als man en voogd van Fock Douwe
dr. HET HOFF verklaart Jacob Nannes goederen genoegzaam bediscussieerd te zijn, cond. de ged.
de somma van 354 C.gld. en 19 strs. met de intressen van dien en de onbetaalde intressen van 823
c.gld 19 strs. te betaalen oft andersins de halve huizinge, schuur en ontruiminge der landen voor
zover de jaartallen niet zijn geresp..reerd(?) ten processe geroerd de req. om daaraan te laten volgen
en comp. de kosten.
Herman van Wolde impt.
Contra
Dr. Sebastiaan van Pruijssen als wett. voorst. van
Adriana zijn kind bij wln. Hijlck Foglsangh zijn overleden e.h.; als erfg. van deselve, en mede het
recht hebbende vn Siouck Sickes Fogelsangh in leven e.h. van Pibo Jurgiens. En bij advijs en
consent van deze en Mathijs Nolles als voogd van Ebel Sicke dr. (F...) [ PAG. 63] zijn e.h.;
Henricus Ostelanus als voogd van van Jouwer Folkards Fogelsang, zijn e.h en onder verband van
goederen caverende voor de andere mede erfg. vn Folkard Gerrijts als conj. pers. en tesamen als
bloed- en fidei- commissarijs van hun resp. bestevader opposanten en verspierders. HET HOFF
adproberende de besognen van de deurwaarder, interponeert daarop decreet, dat de verkopinge van
de .... ? ordonnerende dat dat de koop nog eenmaal over de kerk en het gerecht zal worden
geproclameerd, etc.... op de 8e sept naaskomende; en cond. de opposanten hun oppositie kosteloos
en schadeloos af te doen. En zulks te gehengen en te gedogen. comp. Exp.
63v.
Gerrijt Folkards burger en gemeensman te Bolsward, en c.d.r voor Tham, Hijlck en Jouck(e) zijn
zusters, en Johannes Hoptilla advocaat voor dezen Hove, nom /ux; en cur. over Theunes Pieters
weeskinderen, req in conv. en gereq, in reconventie.
Contra
Jan Amels en Freerk
Dirks en Jan Janckes beide crediteurs van Sijuw Inthe dr; en haar voor haar interesse bij de vs. Jan
voegende. HET HOFF cond. Jan Amels onder genoegzame cautie te betalen de somma van 638
g.gld; ofte andersins de gereq. te samen te gedogen dat de req, de vs. somme door dr. Hoptilla onder
genoegzame cautie lichte; en ontvange, verklarende daar te boven de req. niet ontvangbaar; en om
redenen comp. de kosten. En in reconventie releveert Freerk Dirks en Jan Jenckes tegen de tauxatie
van de interessen ten processe geroerd, en admitteerd deselve alsnoch tegen de declaratie te mogen
seggen, en comp. de kosten.

Jetse van Anringha tot Bolsward, applt.
Contra
Jaij Winu (?) dr. wed. van Gerrijt Coerts.
appelleerde. HET HOFF verklaart de appellanten in conv. en in reconventie niet bezwaard, en in de
kosten van het proces.
64.
Sibrand Anskes vanwege Haye zijn zoon ,applt
Contra
Athe Jarichs te Wommels;
.......... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter .
Albert Carsten tot Nijehaske, applt,
Contra
Jel Oene dr. wed. van Hans Hans, en zij
samen erfg. van Oene Olckes hun vader en geass. met Trijn Oene Olckes hun moeder
gereassumeerd de proceduren. Niet bezwaard als voren.
Tijets Sipkes Rispens nagel. wed. van Nanne Pijbes, voor haar en haar kinderen. Contra
Pieter Cornelis ged. Te namptificeren 750 g.gld en voorts in factis.
Dezelfde eisers, etc; Contra
Marten Martens vanwege Eelck Dedde dr. ged. In Factis ad
primam peremptoir.
64v.
Wijd Liuma als man en voogd van Steventien Luijtiens dr. zijn e.h; te Buitenpost impt. in conv. en
ged. in reconventie. Contra
Jantien Beerns, te Kollum. HET HOFF verklaart de impt. in
conv. niet ontfangbaar. En in reconventie cond. de ged. reconventionis te restitueren en weromme te
doen hebben de brieve ten processe verhaald; en cond. de ged. mede in de kosten.
Tan (??) Alberts burger binnen Leeuwarden, impt.
Contra
Jacob Pieters, oude
burgemeester der stad Harlingen, en Marten Wabbes aldaar. HET HOFF cond. de ged. de impt. te
betalen 60 c.gld en 3 strs; en de schaden geleden en nog te lijden etc.... cum exp.
Marten Hartogs,
Contra
Steven Stevens. HET HOFF releverende de requirant tegens
verloop van tijd en alle schadelijke acten tegens haar gevallen cond. niettemin de selve in de costen
retardatie processus.
65.
Jan Joa .... (Johannes ?) burger tot Sloten, als man en voogd van Aeuck Jans dr; req.
Contra
Fonger Feijtes mede rechter van Geesterland, als volm. van Folkard Fongers, Feijte Fongers en
The(t?) Fongers dr; wed. van Wijbe Ulckes, Jochum Nolles als m.e.v. van Ocke Fongers dr; Jelle
Rinckes als voogd van Rinck Fongers dr; Lolle Goijties als me.v van Bauck Fongers dr; Ide Hoites
voor hem zelf en als last hebbende van Sijbe Ubles als man een voogd van Bauck Hoijte dr.
HET HOFF verklaart de req. Niet ontvangbaar..........
65v.
Ebsien Bennes, Hendrick Jans Jelle Jans en Jeen Halbe als schouwers van de Hooiweg van Oudega.
Contra
Rencke Wijbrands, geapp. HET HOFF doet te niete het vonnis van de
Nederrechter en cond. de geappelleerde of origineel gedaagde in de sake ten principale te g......?
Comp. exp.
Dr. Jacob Fabricius reassumerende de proceduren van Tijerck Tijerckx als cur. aangesteld.
Contra
Johannes Claes, burger binnen Leeuwarden, voor hem en als bestevader en
voormond van Ipck Frericx dr. ged. HET HOFF cond. de ged. van zijn ontvang en uitgaaf
rekenschap te doen, en hetgeen in reliquia gevonden wordt aan de impt. te betalen, met schaden
etc....; des dat de gedaagde hem executione zal mogen behelpen met de overgelegde staat en
rekeninge. Comp. de kosten.
66.
3 juli 1618.
Albert van Aijsma te Beetgum, mede Gedeputeerde staat, en mede rechter van Menaldumadeel.
impt.
Contra
Dr. Andreas Epeus, adv. v.d. hove. HET HOFF verklaart de impt.
van de gedaagde geïnjureerd te wezen, en om reden augmenteert de boeten en cond. hem 200 g.gld
te betalen.

Tijetske van Aijsma e.h. van Albert van Aijsma en hij vorige qlt; Contra
Dezelfde HET
HOFF verklaart de impt. van de gedaagde geinjureerd te wezen en om redenen augmenteert de
boete van de injurien, en cond. hem 200 g.gld te betalen. Cum expensis.
66v.
Claes Epes Aesgema te Beetgum, als man een voogd van Lolck Alberts Aijsma, impt. Contra
Dr. Andreas Epeus, adv. v.d. hove; HET HOFF verklaart de impt. van de gedaagde geinjureerd te
wezen en cond. hem te betalen 75 g.gld inzake de injurien .
Watze Harckema impt. in conv. en ged. in reconventie
Contra
Reijn Harckema te
Buitenpost, idem idem. HET HOFF in conventione cond. de ged. te betalen de halve landhuur,
van de landen bij Buwe Harckema van Reimer Berniens (?) en Botte Goslijks gekocht, met schaden
etc.... en te gehengen en te gedogen dat in de schuld in conv. ge-eiste bij de impt. in rec.
gededuceerd worde 31 c.glds; volgens de 4 quitantien ten processe overgelegd, en overigens
verklaart de impt. niet ontfangbaar.
67.
Claes Heres en Trijn Dirks dr. e.l als principale en Olpherd Heres als borge onder ren. beneficij
dicussionis impt. in conv. en ged. in reconventie. Contra
Douwe Abbema ged. in conv. en
impt. in reconventie. HET HOFF cond. de ged. in conv. aan de impt. te betalen de somma van
1400 c.gld; met schaden etc en comp. exp.
Geert (?) Hendriks voor hem en het recht hebbnde van Jan Cornelis en Lubbrich Steffens dr;
Contra
Jan Jacobs Stellingwerff absent zijnde gecondemneerde en Pieter Jacobs onder de
klokslag dezer stede. In Factis ad primama peremptoir en voor alle dilay.
67v.
Aucke Jans als m.e.v. van Rixt Dirks dr. Jaersma, te Holwerd, en Lyutsche Gabbe dr. Dornenbosch,
als bij de Hove geauth. turix over heer knn. bij wln. hopman Aeltse Dirks Jaersma geprocr. als erfg.
van deselve; en in die qual mede erfg. van Rixt Jaarsma hun moeder.
Contra
Jeltse Baard, voor hem en als vervangende de persoon van Rijurd Frans zn. voor zo veel hem de
landen alsnog toebehoren. HET HOFF cond. de gereq. aan de req. de helft van de huizinge, hoving
en plantage zo die op Klein Dotinga geweest is, ten tijde van Rixt Jaarsma's versterven, te laten
volgen, indien die nog geheel of voor een deel in rerum natura zijn, indien niet, de juiste estimatie
van dien met schaden en intressen; overkort de gereq. als crediteuren van Jan Dirks in zijn recht.
Compensatis Expensis.
68.
De 4e Juli
His Lamberts dr. wed. van Paulus Frans zn Ens, te Bolsward. impt.
Contra
Matheus
Everardi als cur. over wln. Simon Nijenhuis sterfhuis. HET HOFF cond. de ged. de impt. te
betalen de somma van 300 c.gld; met schaden etc; onverkort gedaagdes recht en cond. hem in de
kosten.
Jan Sanders en Trijntie Pieters te Harlingen; impt.
Contra
Adriaan Schaft als cur.
over Andries Schaft; zijn zoon. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen 100 c.gld en nog
150 c.gld met schaden etc.
Wathe Harckema mede rekenmeester van de Landschappe Frld; en Sipck Roukema applt. Contra
Tijerck Boelens en Maijcke Pieter Binnerts dr. e.l. mede rekenmeester; appelleerden. HET
HOFF verklaart de appellanten niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter .
68v.
Jan van Sichem als man van Eelck Benedicti Oedsma zijn e.h req. en triumphant.
Contra
De burgemr. Erik Claes en de andere crediteuren in de sententie geroerd, sampt Tijts Rispens wed.
van Nanne Pijbes Abbema, voor haar en haar knn. bij haar wln. man. HET HOFF cond. dat de
executie van de sententie tegens Tietske Rispens haar voortgang zal hebben, tot de somma van 150
c.gld. 10 str. in 1 partije van wege Hijlck Gravius en een gelijk bedrag tegens Lieuck Gravius, en
cond de oppositie dartegens gendaan, kost- en schadeloos af te doen; en verklaart de triumphant

voorals nog tot zijn vordere verzoek niet ontfangbaar. Doch zal de voornoemde Tijetske Rispens in
haar qlt. berechtigd zijn, wederom tegens des Hijlck en Liauck sampt de mede gereq. .. en aar
defensien ter Contrarie, en compenseert de kosten.
69.
De 6e juli 1618.
Everard Delvaille in zijn qlt
Contra
Wigle Buigers als man een voogd van Jffr.
Elisabeth van Ockingha, HET HOFF ord. partijen te compareren voor Lyklema die hen zal
verenigen indien niet hem informeren op zekere POINCTEN:
( de hele bladzijde leeg)
69v.
Jfr. Anna Catharina van Dkemea als erfg. van Jfr. Jel van Jongema, reassumerende de proceduren
bij Jfr. Reijnsck van Dekema haar zuster. Contra
Schelte van Ebbingha (Aebinga)
In Factis binnen 6 weken peremptoir.
Eijlard Eijlards nom/ux

Cntra

Claes Jenckes Req.

In Factis ad primam peremptoir.

Jan Hendriks als vader over zijn knn. bij Aeff Pieters. zijn wln. e.h; en geass. met Adam Bottes
voormalig curator van de vs. Aeff.
Contra
Allard en Hanne Crijnes zonen voor hen
en als mede cur. van de vs. Aeff; HET HOFF ord. partijen te comparenen voor de commissaris van
den Hove die hem zal informeren op zekere POINCTEN. 1. Wat administrate Gosse Welters (
Walters) eigentlijk van het weeskind heeft gehad? 2.Wat ontvang bij wln. Cijno ( Crijne ?) is
geweest. 3. In wat voegen zijluiden zij beide zijn geauthoriseerd? En tot dien fine de authorisatie te
recouvreren. 4. Ofte bij hen perfecte inventaris of staat van goederen is gemaakt. En hetseve te
recouvreren. 5. Indien niet alsnog te laten specificeren, wat mobile goederen het weeskind
gecompeteerd heeft. Alsmede wat immobilia. 6. Wat de immobilia jaarlijks konden opbrengen; 7.
In wat voegen het weeskind bij Sijne Hannes eerst is gekomen en hoe oud het doen was? 8. Oft
zulks met wille of onwille is geweest, van de mede tutors, ofte vrienden. 9. Ofte hij daarvoor kost
penningen zolde begeert hebben, dan ofte zulke alimentatie uit liberaliteri zoude geschieden, en
indien niet, wat verklaringe denselven dien belangende mogen en hoelang het kind bij deselve is
onderhouden, in kost en kledinge. 12. Wat jaarlijks voor de onderhoud van een zodanig kind zou
worden betaald.
70.
Nijes Jochems requirante
Contra
Pieter Thomas req-de. In Factis voor Donia ad primam,
peremptoir.
Pieter Thomas

Contra

Nijes Joachims ged. Als vorige.

Ulcke Piers en Bauck Johannes e.l burgers en lakenkopers binnen Leeuwarden als cessie en
transport hebbende van Jarich Wopkes.
Contra
Jarich Gerrijts Knijff. Ged.
HET HOFF cond. de ged. aan de impt. onder het tiende artikel van het repliek en het 37e van de
deductie te betalen de intressen van 930 c.gld; tegens zeven ten hondert jaarlijks. Jaarlijks op maart
1615, 1616, 1617 en 1618. Voorbehouden gedaagdes recht aangaande de schade die bij faulte van
inventie (?) tegens Foecke Colde geleden; en de impt. zijn defensien ter contrarie. En tot zijn
vordere eis niet ontfangbaar. En cond. hem in de kosten van het proces.
70v.
Geert Hendriks impt.
Contra
Lisbeth Gosse dr. nagelaten wed. van dr. Henrico
Gualtheri, en geintervenieerd hebbende voor de wachten dezer stede. .... te compareren voor
Lyklema .... POINCTEN
1. Wat goederen eerst ofte op andere inde? bij de gedaagde zijn
gehaald en verkocht en ofte ook om deze schuld hier in questie. 2. Daaraff pertinente annotatie en
bescheid in te brengen uit het boelregister. 3. Wat recht en speciaal privilege de secretarissen ten
platteland als in de steden hebben, op de kopers goederen, ende ofte niet eerst die doodschulden ofte
funeralia voorgaan? 4. Ofte de original debiteur alhier ten processe gemeld ook enige meer
crediteuren heeft als deze partijen?
Geert Hendriks voor hem en als voogd van Anna Jansen zijn e.h; impt.

Contra

Dr. Henric ()

Gualtheri, HET HOFF ord. partijen te compareren voor Lijklema POINCTEN: 1. Wat recht en
privilege de secretarissen zo ten platteland als in de steden hebben op de debiteurs goederen, ten
respecte van enige boelgoederen? 2. In wat voegen de impt. de goederen in Groeningerland
gelegen van Jouck Innes bekomen heeft. 3. Wat goederen deselve zijn geweest, en bij estinente (?)
specificatie de selve te st.... (?) 4. Ofte deselve ook zijn geweest, die alhier binnen Leeuwarden in
het boelgoed bij haar debiteuren waren gekocht?
71.
B.... Pieters wonende in Morra, applt
Contra
Pieter Aeltzens mede aldaar; als voogd
van Bin Ebe dr; zijn e.h applt. HET HOFF verklaart de applt. niet bezwaard bij het vonnisse van de
Nederrechter ; cum expensis, nochtans hetgeen bevonden zal worden wat bij hem als geschenk is
betaald, aan de ?aenbrouw, alsook de kosten van opgemaakte tille, wes de appelleerde te laste
kwam; en in de gedane betalinge van een duizend negen honderd en vijfenzeventig goudguldens.
Theodorus Theodorij dienaar des Godd. Woords te Dieveren, in Drente en Auck Fongers dr.
approberende wat door Breutick Feijcke van haarwege is gedaan.
Contra
Dns. Paulus Arcerius vanwege Geertien Pieters dr. Stijn; zijn e.h; en Tijerck Frans en Rixt Idse dr.
e.l; burgers binnen Sneek. HET HOFF verklaart de huizinge ten achter te wezen 180 g.gld; met
kosten etc; en cond. de mede gedaagde Tyerck Frans en Rixt Idse dr. deze aan de impt. te laten
volgen, om hun ten achterwezen daarvan te bekomen ofte anderszins te betalen. comp. Exp.
71v.
Bonne Bijma in garnizoen in Emden, als last hebbende van Gielt Bijma zijn broeder, en zo voor 2
derdeparten erfg. van van Jelcke Bijma zijn moeije, impt. Contra
Dr. Johannes Hoptilla als
voogd van Rinthie Matheus dr. zijn e.h; en als cur. over de andere kinderen van Matheus Pieters (
Pieren?) ; gedoemden. HET HOFF taxerende de schaden en intressen ter somma van 1300 g.gld
en 20 strs; ord dat de executie van de sententie van 7 okt 1617 zijn voortgang zal hebben; en cond.
hem in de kosten.
Dirck Jans, voor hem en als m.e.v van Trijntie Martens, en c.d.r. Contra
Sijurd Meints voor
hem zelven en Meine Sijurdts , Melle Sijurdts en Bauck Sijurdts c.s ged. In Factis binnen 3
maanden peremptoir.
72.
Wiltetus Mathias adv. v.d. Hove als volm. van Trijn Pieters Wis (?) weduwe en boelhoudster van
wln. Mathijs Cornelis Ens, poorterse binnen Hoorn, impt. Contra
Trijn, Sibrand Rompckes
wed; binnen Harlingen; geass. met Hypolitus Crack, voor zijn interesse bij deselven en in zijn qual.
verkoper van de huizinge, wat over deselve Trijn wordt geconvenieerd, en Erik Hans onder
beneficie van inventaris erfg. van Hans Erix zijn vader, geassisteerd met Saeff Hendriks burger te
Harlingen, en Jan Scheltes, burger aldaar, volmachten van de crediteuren van wln. Erix, en Eble
Walings te Harlingen, geassisteerd met Jan Jacobs in Wons haar man. HET HOFF verklaart de
impt. niet ontfangbaar en comp. de kosten.
72v.
Rompt Jacobs requirant en gereq-de in reconventie
Contra
Allert Gratema te
Dokkum, voor hem en de andere mede erfg. van Menso Gratema zijn vader, geassumeerd hebbende
diens proceduren, gereq. in conventione en eiser in reconventie.
HET HOFF doende recht
op de vordere poincten, cond. de ged. om de ontvang te vergroten met met de 6e part van 1616
g.gld; gepretendeerd van de afftoech(?) der sate tot Bergh; des dat hem daar tegen zal valideren
hetgene zal bevonden worden hetgeen meer ter oorzake van gedachte zate voor de req. betaald te
zijn. Als in de uitgaande ..... aan hem is gebracht en gepasseerd, cond. voorts de gereq. in de uitgave
te roijeren de 2e, 3e, 4, 5, 6e, 7e, negende tiende en twaalfde post; doch zal op interesten gesteld, in
den tweeden en negenden post, bij het sluiten van de rekeninge, na behoren reguard genomen
worden. Nog de 22e post te verminderen, met al zodanige somma, als bij nadere liquidatie
bevonden zal worden te behoren, zo ten respecte van Mr. Rgnerus Bras, uitgave als den roedtallen
die de req. ten laste komen en het reliquium bij eind en slot, worde bevonden te betalen; met
schaden etc; verklarende daarenboven de questieuze meineed mr. Regnerus Bras rekeninge partijen
niet ontfangbaar; salff de req. in conventie zijn recht bij nieuwe instantie. Belangende de 2

pondematen tichelwerks land, de scheidinge van het vergraven land te Oostmahorn, de eeuwige
rente gaande uit Menso Wielmakers huis, Hebbema en Minnerde zaten en de 6e part van Gerckema
fenne, en de huizinge te Dokkum bij Abel Isercramer eertijds bewoond, onverkort mede des
gedaagdes recht neffens de derde zesde, tiende en 12 post van de uitgave. Comp. Exp.
73.
Sibrand Wijtthies te Suameer als voogd van Tijets Rinse dr.
Contra
Lieppe Gauckes
assessor van het gerecht van Smallingerland als voogd van Rints Roelefs dr. zijn huisvrouw, en in
deze zaak mede vervangende zijn moeder Bauck Joachims, Tijalling Roelofs voor hem zelven, en
Andries Dirks vanwege Rixt Roeleffs dr. gereq, HET HOFF cond. de gereq. te gehengen en te
gedogen dat ten overstaan van de commissaris van den Hove scheidinge en afscheidinge werde
gemaakt, en dat hij req. zal laten volgen 2 zesde parten, van Tialling Rinses derdepart; vanwege zijn
huisvrouw en zij huisvrouwen zusters, de 5e part op Bintse Jochems, gedevolueerd, alles met
schaden en intressen; en voorts voor de Commissaris; POINCTEN: Wie van de partijen de
aanparten van Eelck en Ael Piers en mede van Tijets Jans dr. (zijnde geweest echtelijk vier kinderen
van Rints Jochims) heeft verkregen 2. En daaraf de resp. bescheiden te recouvreren.
Tiallingh Johannes Intsma, impt.
Contra
Reiner en Olphert Heres, zonen. In Factis ad
primam peremptoir.
73v.
Gale Hotses tegenwoordige kerkvoogd te Poppingawier, en Sijtse Athes voor hem zelven, en als
last en proc. hebbende van enige ingezetenen, gesterkt met Hugo Petri D.V..M. te Oosterwierum,
en gecommitteerd vanwege de classis Sneek.
Contra
Pieter van Albada te
Sneek.
HET HOFF verklaart partijen wegens hun genomen eisen niet ontfangbaar. En comp. de kosten.
Tiaerdke, Tiaard Ulbes wed. voor haar, applt
Contra
Hein Jacobs te Tirns bij
Sneek.
......... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter .
74.
Femme Femmes, burger en houtkoper te Harlingen; impt.
Contra
Epe van Hettinga,
dijkgraaf van de contributie van Wonseradeel, Lolle van Epema idem, voor Hemelumer Oldephaert'
Noordwolde en Utingeradeels contributie, Aesge van Popma ontvanger van Wijmbritseradeels
contributie, en Claes Alberts ontvanger van H.O. en N en Ut dl. Als voren, ged.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te passeren de assignatie of ordonantie, van Engle Bottes van
geslagen paaelwerken, en te gedogen dat hij de penningen daarvan verschenen en nog te
verschijnen, te mogen lichten tot zijn ten achter wezen, ter somma van 1680 c.gld; .... en de schade
geleden, nog te lijden etc...
Hesselius Foppius w... note... Jouw?? en postulant te Berlicum (?)
Contra
Jan
Hermans burger in Leeuwarden. HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek.... en cond. hem in de
kosten van den processe tot 's Hoffs taxatie.
74v.
Jan van Leeuwen op 't Heerenveen, als veengenoot van Cuijck's Compagnie.
Contra
Tinco van Oenema grtm. van Schoterland, Roeloff Cracq; grtm. van Aengwirden; Gerrijt van
Sickingha en Johan van Cuijck, als het recht hebbende van de hoofden en en adjuncten van Dekema
compagnie. ( geen uitpraak) .......
Gaucke Gerbens en Lipck Claese dr. in Leeuwarden;
Contra
Abbe Frericks burger ald.
HET HOFF cond. de ged. aan de impt. op drie meidagen volgens de acte van verkopinge te betalen
de somma van 3005 g.gld; met schaden etc.
75.
Dezelfde impetranten,
Contra
Andries Stellingwerf, HET HOFF cond. de ged. de
impt. te betalen 199 c.gld; en 7 strs; met schaden etc....
Tijaerd Bouwens te Pingjum; applt

Contra

Robijn Fopckes mede aldaar.

..... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter .
Lucia Willems dr. req. en Triumphant;
Contra
Betke Meinards e.h. van mr. Johannes
Frankena, voor Jacob Canter van Oosten, Johannes Bernardi als man en voogd van Christina
Swalue, Ebe en Otto Swalue voor hun zelf en c.d.r voor Hillegond en Jeldu Swalue hun zusters.
HET HOFF cond. de gedoemden en opposanten te gehengen en te gedogen dat tot nieuwe
presentatie de electie en lieftinge (?) van een nieuwe scholier en beneficiant op het jus patronatus in
kwestie en profijtelijk daar op staande werde geprocedeerd, in conformité van de gemelte sententie
tussen partijen uitgesproken,en haar oppositien daartegen kosteloos en schadeloos af te doen; en
mede in de halve kosten en de andere helft compenserende de kosten.
75v.
Claeske Nijenhuis wed. van Eco Boner, in leven rentmeester binnen Leeuwarden, geresumeerd de
proceduren en vanwege Matheus Everardi not. publ. In zijn qual.
Contra
Lenard
T'hoen, voor hem en als voogd voor Leentie Harrents dr. onder verband van goederen wonend te St.
Jacob Parochie. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen 1190 c.gld met schaden etc. en
in de kosten.
Jan Elles voor hem zelf en mede vanwege Sibrand Johannes nom/ux.
Contra
Wiger
Gielts. HET HOFF zonder te letten op de geproponeerde exceptie wijst partijen in Factis in forma
voor voorgemelte commissaris.
76.
Trijnke Gijsberts e.h. van Tijetse Ottes. impt.
Contra
Mr. Martinus Ten Hore
voor hem en voor Antie Heble dr. zijn huisvrouw; In Factis.
Reijner Ho..... (heds?) als universeel erfg. van Hed Everts; zijn vader;
Pieters Hoogland In Factis.

Contra

Jacob

Tijerck Lieuwes
Contra
J.... (?) van Buijten voor hem en c.d.r. voor Ansck Gerbens.
In factis, binnen 14 dagen in staat van wijzen te brengen.
Jan van Leeuwen Triumphant
In Factis.

Contra

Jan Jelmers en Herman Hendriks gedoemden.

Anna Gratema e.h. van Feije Gabbema; HET HOFF viderende het incident, cond. de gereq. om de
scheidinge of stakettinge voor de gereq. daar gemaakt af te breken, en daaraf te ontledigen, en alzo
in voorgaande gestalt te brengen, en haar oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. Zonder
nogtans de zake ten principale hangende in cas van appel enigszins te .... comp. exp.
76v.
Claes Frericx cum uxore,
Contra
Sibrand van Osinga mede gedeputeerde staat, Bocco
van Sternzee, en Frans van Humalda, c.s;
In Factis.
Wigle Buijgers als m.e.v van Elisabeth van Ockingha, universeel erfg. van Lolle van Ockingha,
Contra
De wed. en erfg. van Bocke Douwes Abbema in leven deurwaarder van dezen Hove.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te relaxeren en te laten volgen de jaarlijkse renten van 35 g.gld;
min 12 strs; en te betalen de intressen bij gebreke vandien; gehad en gelden, tot de volle restitutie.
En voorts niet ontfangbaar.
77.
Mintse alias Mauris Wibrands bestalte hopman van zijne Kon Maj. van Denemarken, en Sicke
Mintses te Oldeboorn, als kindskind resp. kind van Geel Wibrands, hun wln. bestemoeder resp.
moeder, en zich sterkmakende voor Mintse Mintses, te Leeuwarden nog minderjarig, en Hans Spee
te Groningen als geauthoriseerd cur. over Mintse Mintses. Req. Contra
Wibe Hanckes te Goinga, vanwege Jelke Oene dr; zijn e.h. en Jan Melchiors, binnen Leeuwarden,
vanw. Aelke Oene dr; geres. de proceduren bij wln. Oene Oedts, hun schoonvader. gereq.
HET HOFF cond. de gereq. om de req. te laten volgen 3/6e parten van wln. Geel Wibrands dr; hun

bestemoeder's erfenisse; sedert haar overlijden, tot de volle restitutie en prestatie toe; en gezien de
nadere verklaring van de kinderen van Sicke Mintses, en mede vanwege Mintse Mintses, verklaart
de req. tot zijn vordere eis niet ontvangbaar. Comp. Exp.
77v.
De 17e juli 1618.
Gerrijt Jarichs Knijff applt
Contra
Homme Pieters en Jesel Hans dr. e.l; te
Leeuwarden als resumerende de proceduren bij Hans Ludwich Schwarzbach. HET HOFF
verklaart de appellant niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter .
Reijnd ( Reiner?) Hardijs als man en voogd van Andrieske Allards e.l.; in Factis binnen 2 maanden
peremptoir.
Feijte Gatses req.

Contra

Pier Foeckes req.

In Factis ad primam peremptoir.

Doutgen Hanse dr. wed. Allard Frans binnen Dokkum. Contra Haye Feddes voor hem en
vanwege zijn huisvrouw, Reijner Hardus als man en voogd van Andrieske Allards als last van de
erfg. van Frans Allards hebbende, en Eelck Allards gessisteerd met .(leeg), haar man, en Andrieske
en Eelck erfg. van Ebel Allards dr. en c.d.r. onder verb. v. goederen.[ PAG 78] HET HOFF voorbij
gaand aan de exceptie, restitueert de req. tegens de acte van 19 juni 1615 en cond. de gereq. aan de
req. te betalen 1202 g.gls; 14 strs; van termijnen verschenen en nog te verschijnen; en mede in de
schaden
Jarich Gerrijts Knijff, eerste klerk van de Gedeputeerden
Contra
Pieter Andries
Tyara, burger van Leeuwarden; voor hem en ans voogd van Eelk Oene dr; zijn e.h en als cessie en
transport hebbende van Jesel Hanse wed. (?) die adsignatie had van Hans Ludwich Schwarzbach;
soldaat onder de hopman Walsdorpf. App-de. ..... niet bezwaard bij het vonnis van de
Nederrechter .
Tarquinius Ulricij

Contra

Jencke Pieters. in Factis en peremptoir.

Ane Andries impt. Contra
Adriaan Schaft, ged. HET HOFF rejekteert de exceptie en
cond. de ged. om peremptoir op des impt. 's eis te antwoorden.
78v
Jurgien Hendriks impt.
Contra
Reijnolt van Inthema, ged. In Factis.
Ida Epe dr. geass. met Gerrit Simons haar oom, te Bolsward,
Contra
Jan Dirks
schooldienaar te Goinga. HET HOFF gehoord de eed van de impt. cond. de ged. de
gecontraheerde echt na behoren te solemniseren, haar bij te wonen gelijk zulks onder echtelieden
hoort en voor de helft mede te hoeden en te betalen de kosten van dien, alimentatie, ziekte ende
gravenisse van hun kind, en om redenen compenseert de kosten.
79.
8 juli 1618
Hemme Pieters te Stiens, geass. met Pieter Hemmes zijn vader, impt.
Contra
Ede
Sibrands, als cur. over Pietke Jacob Diorres, ged. .... niet ontvangbaar.....
Jan Everts voor hem en zijn litesconsorten
Contra
Otto Rinnerts te Staveren, burger
aldaar, en voogd van Ida Martens zijn e.h.; ........ niet bezwaard bij de Nederrechter ......
Pieter Tijaerds in Oldega en Sijbrand Sijrks als mannen en voogden van Meijnsck Adgers en Hijlck
Gerrijts hun resp e.h's; en Tijetse Heijnes voor hem zelf. applt. in conv. en geapp. in reconventie.
Contra
Mr. Tialling Ens, als cur. over Jets Jetse dr; geass. met Douwe Gerrits haar man, en
geintervenieerd hebbende voor Johannes Bloemendal secretaris over Wijmbritseradeel. geapp.
HET HOFF ..... verklaart de applt. niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter . En
condemneert hem in de kosten.

79v.
11 juli 1618.
Anthonis van Burgh als last hebbende van Gaius Athonis Hoppers, impt. in conventione en ged. in
reconventie impt.
Contra
Andries Hiddema
In Factis binnen zes weken, en binnen 14
dagen daarna in state van wijzen.
Hendrik van Anevelt applt

Contra

Sape Sijbes c.s; in factis.

Aethe en Hebbe Taeckes zonen, als cur. over Take Takes, hun broeder, en Tiedke hun zuster,
Contra
Empcke Teyes als cur. over Hijlck Abbe dr; en Teye Abbes, als erfg. van Abbe
Teyes, hun vader en Feijcke Sijurdts gereq. en gedoemden HET HOFF ord. de opposanten hun
actien kost- en schadeloos af te doen, en tevens in de kosten; onverkort het recht van Aebe Teyes
erfg. tegens Sijts Aethes, en Feijcke Sijurds in zijn recht tegen de erfg. vn Aebe Tyes.
80.
Pieter Reijns burger binnen Harlingen,
Contra
Idtgen Thonis dr. burgeres aldaar en
gesterkt met Annio Austrophoro . ... niet bezwaard bij ...... de Nederrechter .....
Gerrijt Sibes c.s. Req.
Contra
Jouck Iges gereq. HET HOFF rejekteert de exceptie
en cond. de ged. om alsnog binnen 14 dagen de overgelegde artikelen te beantwoorden. Onverkort
zijn middelen tegens Reijn Reijns en comp. exp.
Houckien Jacobs c.s; impt.

Contra

Marten Jans Roscam. Ged.

I Factis binnen 5 weken

Jacob van Loo impt.
Contra
Gerbrans Jans c/ux. Te namptificeren 150 g.gld en
voorts in Factis in forma.
80v.
Jacob van Loo impt.
Contra
Neeltgen Dirks c.s te namptificeren 370 c.gld 10 sts en
houdende de proceduren aan Jan Jobs zijde voor geconcludeerd wijst partijen in Factis in forma.
Jan Pieters c.s

Contra

Jan Hoen.

In Factis.

Swee (??) Steffens applt
weken peremptoir.

Contra

Maijcke, Thijs Hendriks dr. app-de. In Factis binnen 6

Hessel Lieuwes impt.

Contra

Sas Epes

Tietske Rispens in qlt Contra
En voorts in Factis in forma.

In Factis in forma.

Jan Lieuwes of zijn interventeur. 156 g,gld te namptificeren.

Tialcke Aleffs
Contra
Lieff Jans dr. In Factis binnen een maand peremptoir
81.
Doorgehaald en in marge: later, de 12e nov 1619 gedis(-cussieerd?)
Jfr. Cornelia van Tiepma wed. Wibrandus Aijtta, in leven mede Raad Ordinaris. en voor haar
kinderen van brieven van Beneficie van Inventaris. Contra
Jfr. Josina van Aijsma wed. van
Pieter Teetlum, onder ben. v. inv. erfg. van Bucho van Aijtta, in leven proost van de St. Bavo te
Gent, haar overleden broeder; geass. de proceduren en c.d.r. voor Barbara van Reen zijn zuster, bij
den Hove tot erfg. verklaard van Bucho vs. HET HOFF interrineert de brieven, en cond. de ged. te
gedogen dat de impt. het beneficie van inv. geniete, volgens het testament van wln. Bucho vs. en
comp. de kosten.
81v.
Adriaan van Bosch (?) olde schepen van Leeuwarden, al vader van zijn knn. bij Barbara Rijks dr.
zijn overl. e.h.;
Contra
Cornelis Jans en Leencke Bontemans e.l. te St Anna Parochie.
Ged.
HET HOFF gehoord de eed van versterkinge op zijn rekenboek, cond. de ged. de
impt. te betalen 28 c.gld 13 strs; met schaden etc. sedert de litescontestatie, en mede in de kosten.

Claes Claes burger en lakenkoper in Leeuwarden,
Contra
Jan Jelles smid te Ee, ged.
HET HOFF houdende de overgelegde obligatie van 4 nov 1616 voor bekend, cond. de ged. te
betalen 19 c.gld 15 strs; met schaden etc.
Dr. Gellio Hardoma
Contra
Hijlck Anskes Te namptificeren 390 Lb. En in factis.
82.
11 juli 1618
Heiltie Douwe dr. wed. burgemr Lambertus Adius als univ. erfg. van Douwe Mathijs en Elisabeth
Gothefridi als cessie en transport hebbende van Jan Luitiens en Brecht Berns dr. e.l.; req.
Contra
Epe Tietes en Popck Jacobs dr.
HET HOFF cond. de gereq. de req te betalen 52.
c.gld met schaden etc; en verklaart de huizinge in het reversaal voor speciaal gehypothekeerd, en
cond. de gereq in de kosten.
Hessel Lieuwes te Pingjum, impt. Contra
Sas Epe dr. wed. van wln. Meile Rinnerts, als
moeder en tutrix van haar kinderen, en geassisteerd met Rinnert Merks, haar zon, nu maior annis,
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 600 c.gld met schaden en intressen, onder deductie
hetgeen bevonden wordt betaald te zijn. En mede in de kosten.
82v.
Jacke ( Jucke?) Dirks wonende binnen Harlingen, als voorm. over Doeke het zoontje van Hessel
Hessels
Contra
Tijerck Claasses voor hem zelven en Take Godtsfriend als voogd van
Luts Clase dr; en met Gale Siccama voormond over Anscke, Upcke en Douwe Claes zoon, en
dochteren. ged.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te leveren behoorlijke inventaris; en te
doen rekeninge bewijs en reliquia, van de admininstratie bij wln. Claes Uupkes gehad, onverkort de
ged. haar recht krachtens het testament van Tijerks Tijerks. En de impt. zijn defensien ter contrarie.
Claes Sibrands Siouma, impt.
weken peremptoir.

Contra

Andries van Walta c.s ged. In Factis binnen 6

Dr Focko Feijckens in zijn qlt.

Contra

Feijte Eedes. In Factis in forma.

Anthoen de Mol impt.
Contra
Hotse Piers ged. In Factis binnen een maand
peremptoir en ad priman in staat van wijzen te brengen.
83.
Thonis Riemers, burger hopman binnen Leeuwarden impt.
Contra
Jan Jans
Smid, aan St. Anna Parochie. Ged.
HET HOFF gezien de citatien en houdende het over
gelegde instrument van 9 aug. 1614 voor bekend, cond. de ged. de impt. te betalen 321 c.gld met
schade etc, en in de kosten.
Cornelis Barthouts impt.

Contra

Sijtse Sijtses ged. In Factis.

Here van Inthima c.s; impt. Contra
Jan Simons ged. en excipient. HET HOFF rejekteert
de exceptie en cond. de ged. peremptoir te antoorden op des impt. eis. Reserveert de kosten.
Gosuinus Geldorpius, in qlt
Contra
Grtm. Tialling Oenes Bangma. Te
namptificeren 365 c.gld en voorts in Factis in forma.
83v.
Jan Jelmers Versteveren schrijver van de comp. van Hopman Johannes Frans zn. Stellingwerf; impt.
Contra
Sytie Benes wonend op het Heerenvheen (!) gd. HET HOFF verklaart de
overgelegde huur(-cedul) van de voorlaatste juli 1614, en cond. de impt. te betalen 51 c.gld en 23
strs; met de schaden en intressen, en gedurende de volgende 5 jaren tot de 1 mei (16....) op mei en
martini dagen telkens de helft, met schaden etc. des dat de executie van de onverschenen termijnen
gesurcheerd worden, tot de resp. verschijn dagen, en in de kosten.

Godefroy van Bloemendal in qlt. triumphant;

Contra

Anna Ewouts c.s. In Factis.

Aethien Sierks cum marito, triumphant en req,
Contra
Jffr. Maike Galema, in qlt. ....
voor de commissaris.....POINCTEN 1. Wat de prijs of waarde in elke pondemate van th.... staande
echte bij de req. aangekocht, ten tijde van de verkopinge der zate geweest is, en nu nog is, en vrij
van huizinge of daaronder beland? 2. Tot dien einde mede de informatien van die procedure te
recouvreren. [PAG 84] 3. Oft en hoeveel de huizinge van Beima zate en de plantage na de gemelde
verkopinge tot in de voorgedane tauxatie toe slimmer oft beter ( is geworden)? 4. Waaruit de
schuld van 1200 g.gld is voortgekomen, en wanneer deselve gemaakt is? 5. Ofte de rekening met
veritas bij de gereq. overgelegd daartoe dient. 6. Ende ofte deselve rekeninge in het geheel niet is
geschreven bij de hand van de Hr. Julius van Beima. des req's mage? 7. Oft de req. niets van huren
des req. comende heeft ontvangen en genoten? 8. Indien ja, wat tegen zulks h.... gestrekt heeft? 9.
Wat de wanckemeninge (?) is geweest bij de gerequireerde gepretendeerd deur faulte van aflossinge
der 600 g.gld? 10. Ende oft de req. over de handelinge tussen de req-de en de meijer zijn geroepen.
Pier Nannes req.
Contra
Pier Abbes req-de. In Factis voor Jongestal, binnen 6 weken
peremptoir en na 8 dagen in state van wijzen te brengen.
Jan Jobs in qlt; impt.
Contra
Dr. Albertus Monnikhuis, ged. In Factis binnen 8
weken peremptoir.
84v.
Jan Simons voor hem en als voogd van Trijntie Jans, althans te Birdaard.
Contra
Baucke Sibes, voor haar en onder verband van goederen voor Tijal Jacobs zijn e.h.; HET HOFF
gezien de citatien en houdende het overgelegde reversaal van de 24 jan 1618 voor bekend cond. de
ged. aan de impt. te betalen 50 g.gld; als rest van de termijn sinds mei lestleden, en voorts op alle
Allerheiligen dagen, telkens 50 gelijke guldens; met schaden etc; des dat de niet betaalde termijnen
gesurcheert blijven en mitsdien in de kosten.
Ulbet Lolckes c.s;

Contra

Marten Claes, c.s In Factis, en binnen 2 mnd peremptoir.

Douwe Abbema req.
Contra
Henrickien Roeleffs, ged. In Factis binnen 6
weken peremptoir en binnen 14 dagen daarna in staat van wijzen .
85.
Athe Beernts impt.
Contra
Lubbert Ilama; In Factis.
Rienck Sijurdts nom curatoris;

Contra

Impck Oetse dr; In Factis In Forma.

Johannes Petri

Contra

Tijerck Sakes, c.s In Factis binnen 2 mnd.

Jan Edes impt.
Contra
Pibe Jurgiens ged. Te namptificeren 1311 Lb.
onder deducttie van 305 gld en 16 Lb 4000 Lb in een ander, en 200 `Lb. in een derde partije en
voorts in factis.
A...... Simens impt.
Contra
Jacob Aris in Factis in forma.
Dr. Johannes Nijsten in qlt Contra
Jan Rintses c/ux. Te namptificeren 400 c.gld (Lb)
en voorts in Factis in forma.
85v.
Paulus Jans c.s
Contra
Gabbe Jans. Ged. HET HOFF rejekteert de exceptie en cond.
de ged. peremptoir te antwoorden.
Lieuwe Mellema req,
Contra
Haye Obbes req-de. HET HOFF ontzegt de req. zijn
verzoek vooralsnog, onverkort zijn recht bij nieuwe instantie,
Boete Anskes impt.

Contra

Wibrand Simons ged. Te namptificeren 78 g.gld

Elisabeth Gosses, in qlt;
Contra
Jochem Eijlards c.s; In Factis, en voor voorgaande
commissaris; en dan binnen 14 dagen in state van wijzen te brengen.
De erfgenamen van Menso Gratema, impt. Contra
De erfg.van Sicke Tiallings; HET HOFF
rejekteert de exceptie en ord. dat de sommatie bij de Commissaris gedaan zijn voortgang zal
hebben.
86.
Jan van Leeuwen ( Leuwen)
Contra
Tinco van Oenema. In Facts binnen 4 weken
peremptoir.
Marten Pieters,

Contra

Meinard Wijtses, req. In Factis ad primam peremptoir.

Jacob Tyebbes Popta, rq.
Contra
Hijlke Johannes c/ux te namptificeren 200 g.gld.
86v. ( blanco)
87.
DE EERSTE RECHTDAG NA DE GROOTE VACANTIE ( viel) op de 2e sept 1618.
Wopke Jarichs impt.
Contra
strs, en 5 penningen en voorts in Factis.

Empcke Lieuws ged. Te namptificeren 292 g,gld; 11

Wopke Jarichs

Empcke Lieuwes ged. In Factis binnen 2 mnd.

Contra

Hendrik Oldendorp voor hem en als voogd van Maijcke, Hans Snitgers dr. zijn e.h
Contra
Goslijk en Idts Gerrijts zonen en Claas Freerks nom ux. In Factis in Forma.
87v.
Gerrijt Coenes
Contra
Willem Jans gereq-de. In Factis in forma. Binnen 6 weken.
Tijesse Ottes c/ux
Contra
Mr. Martinus ten Hoore, en Antie Hebe dr. req-den.
HET HOFF cond. de req-den te antwoorden en te gehengen en te gedogen dat de getuigen werden
geproduceerd, en cond. de req. mede in de kosten van het incident.
Dr. Henricus Rhala, als cur. lit over Giolt Heech...?
binnen tien dagen en voor alle dilaij.

Contra

Antie Heres. In Factis

Sicke Hans en Gaets Gerrijt, e.l. geass. met Meijnard Sijerdts en Jan Andries.
Contra
Luitien Cornelis c/ux ged. In Factis en ad primam pentecostis en voor alle dilay.
88.
Lieuwe Lieuwes in zijn qlt Contra
Douwe van Hottinga ged. In Factis binnen 2 mnd.
Jan Lieuwes Contra
De ontvanger Rhala; HET HOFF cond. de gereq. de vragen van de
req. per verbum credit van non te beantwoorden, almede te gehengen en te gedogen dat Marcellis
Goverts, Stoffel Stoffels, Dominicus Aijga 'i (?) en Aarnd van Loon als getuigen op de selve
werden gehoord. Reserverende de kosten ad finem litis.
Jan Jobs impt.

Contra

De erfg. van Cornelis van Lokhorst;

Laes Goslicks In Factis binnen 3 weken.
Contra

Joost Heerma ged. In Factos; binnen 6 weken.

Gemme Claeszn. in qlt. req.
Contra
Trijncke Gratema als geauth. tutr. over haar
knn. bij wln. Jacob Geel (??) in echte getogen en dr. Joh. Hoptilla in qual ged. en ecx. HET HOFF
rejekteert de exceptie en cond. de gerq op des req's eis te antwoorden res. de kosten.
88v.
Arent Wabbes
Contra
Pibo Gualtheri HET HOFF verklaart de uitspraak overgelegd

ten processe executabel en cond. de gereq. te betalen 912 c.gld 15 sts. Met schaden en in de kosten
van het proces.
Douwe Abbema
Contra
Tialco (Tialke) van Sickingha, Jan van Cuijck, Reijner Eijlards
en Jan van Leeuwen ged. HET HOFF taxerende de overgelegde specificatie op 73 c.gld cond. de
ged. de vs. somma te betalen en cond. de ged. tevens in de kosten.
Etcke Hanne dr. inqlt.
Contra
Ocke Siouckes gedoemde. In Factis binnen 3
weken peremptoir en voor alle dilay en binnen 8 dagen daarna in staat van wijzen ( te brengen)
Fedde Rinkes applt.
89.
Trijn Baerndts impt.

Contra

Arent Wabbes. In Factis in forma.

Contra

Asse Tijdgers c.s

Thomas Jans voor Jurrien Claes zijn e.h; te Hoorn
borge binnen Medemblijck originale arrestant alhier.
Nederrechter .....

In Factis.

Contra
Albert Nannings Cruijff
.... niet bezwaard bij het vonnis van de

Cornelis Faber, burger binnen Leeuwarden;
Contra
Claes Thonis nu alhier. HET
HOFF houdende de obligatie d.d. 19 nov 1611 voor bekend cond. de ged. de impt. te betalen 20
c.gld; met schaden en intressen en in de kosten.
Trijn Douwe dr. c.s; Contra

Claes Jans

In Factis binnen 6 weken peremptoir.

Isbrand Jonges rq.
Contra
Jaco Pieters in qlt. .... dat de req. diene van intendit.... en alle
attentaten daartegens gedaan kost en schadeloos af te doen. En comp. de kosten.
89v.
Jeltse Thomas, oude burgemeester van Sneek, impetrant
Contra
Gerrijt Aerts en
Gosse en Wibrand Huberts, burgers aldaar en cur. over Thomas Thomas. ged.
HET HOFF ontzegt de impt. zijn verzoek verklaart de ged. contumax en condemneert haar uit haar
eigen buidel in de kosten van het proces tot 's Hoffs taxatie. En de ged. in de boeten van de
contumax ( = niet verschijnen)
Jacob Jacobs binnen Leeuwarden, impt.
Contra
Reinthien Pieters te Harlingen, en
Lambert Jans zn Wachter des vs. stede. HET HOFF cond. Reintien Pieters ter zake van injurien de
impt. te betalen de somma van 48 g.gld; en de mede gedaagde Lambert Jans tot 24 g.gld; en in de
kosten v.h. proces. Onverkort Lamberts recht tegen de vs. Reinthien en deselve zijn defensien ter
Contrarie
Pibo Jurgiens Triumphant, en req. Contra
Eelcke Hanse dr. c.s; ged. en gereq. .... voor
Saeckma..... POINCTEN: 1. Wat het inhoud geweest zij van de geschrifte der scheidinge in de
overgelegde instrumenten van 17 jan 1618. 2. Ofte zulks bevestigd is geweest, bij de erfg. en
scheidsluiden, en indien ja wanneer? 3. Bij wien zulks is verloren? 4. [PAG 90.] Ofte Ipcke
Jurgiens en Here Sibolts in het jaar 1615 (1618?) over de scheiding tussen de req. en Andries Thijss
resp. huisvrouw, hebben gebesoigneerd gehad. 5. Ofte Andries Thijss het accoord tussen hem en de
requireerde, ( zo verklaard wordt) aangegaan, doch niet niet gestand en door? (???) 6. Indien nee,
wat hij tegen de uitspraak van de baarsluiden heeft gedaan. 7. Wat vruchten en van wat landen de
req-de heeft het huis ge.... ?
Uulcke Piers req.
Contra
Jarich Gerrijts Knijff req.
HET HOFF rejekteert de exceptie
cond. de gereq. op de eis te antwoorden, onverkort zijn middelen ten principale en res. de kosten.
Jan Pieters te Nes, applt
Contra
Freerk Botes te Holwerd. .... niet bezwaard bij het
vonnis van de Nederrechter .... en in de kosten.
His Eijle dr. req.

Contra

Marten Jans c.s;

HET HOFF restitueert de req. tegens de

appoincten, menten (?) en schadelijke acten in het incident geroerd, vergunt hem alsnog om binnen
8 dagen het libel in cas van appel over te leggen, des dat zij volgens haar presentatie in het einde
van het repliek gedaan, gehouden zal zijn haar verhaal schriftuurlijk ten principale te dienen; en
cond. de gereq. In de kosten, retardandi processus, onverkort haar rechten tegens de voorgemelde
advocaat. ( naam niet vermeld)
90v. De 23e september.
Dns. Marsum
Contra
Jan Allarts Heixan en Claes Simons HET HOFF verstekende
de advocaat Hardomans vanwege de requiranten van antwoord, cond. hen ten principale te
antwoorden, en mede in de kosten van het incident tot 's Hoffs tauxatie.
De Magistraat van Franeker
Contra
De magistraat van de stede Harlingen, en
Jurgien Ennes olderman; Meinard Wijtse en Cleis Bartholts Fijners (?) van het feerschippers gilde
binnen Harlingen, hun offrerende litij, nopens de zaak in kwestie, als hun aangaande gereq, in
conventie en requiranten in reconventie. HET HOFF verklaart de req. tegens de magistraat van
Harlingen niet ontvangbaar; comp. Exp. en nopens de olderman en zijn Gilde aldaar, wijst partijen
in Factis in forma, zo in conv. en als in reconv. voor de heren Hillama en Hania voorgaande
commissarissen.
Grijet Jans dr. Triumphant, Contra
Herman Jans gedoemde. In Factis en binnen 8 dagen
in state van wijzen te brengen.
91.
de 24 sept 1618.
Lambert Arens smit binnen Leeuwarden, Contra
Eelcke Lanckerts aldaar. geappelleerde.
HET HOFF houdende het proces aan de appellants kant voor geconcludeerd, verklaart deselve niet
bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter .
Jan, Cornelis Femmes req.
Contra
Daem Cornelis c.s HET HOFF releverende de
req. tegens verloop van tijd, gunt hem alsnog de tijd van 14 dagen om zijn produktie te mogen doen.
cond. hem niettemin in de kosten .
Sierck Clases c.s triumphant Contra
In Factis in forma.

de wethouderen der stede Workum, gecondemneerden.

Aelt Coolwagen en Anthoen de Mol, Gerrijt Jans van Aernhem vanwege Andries Andries. req.
Contra
De gemene crediteuren van Seeland, Delft, en Amsterdam en Jaques Feratis (?)
Cassler, van de tafel van Leeninge binnen Leeuwarden. HET HOFF cond. Jacques Ferates, de
maandstaten sedert de maand maart 1611; te brengen in de handen van Ernst van Harinxma,
commissaris; en Sijurd Hania. En alsmede onder ede te verklaren wat penningen van leninge bij de
tafel zijn, en hoeveel van dien onnodig bij de selve te ver..... en die in hande van de
commissarissen te brengen [PAG 91v.] om volgens de acte ten requeste geroerd, gedistribueerd te
worden, en cond. de heren Pruijsen en Scheltinga in de voorgaande acte genoemd, zulks te
gehengen en te gedogen, en cond hen in de kosten van den processe.
Sijuck Wynia ( Wijngie)
Contra
Dr. Albert Monnickhuis. HET HOFF verklaart de req.
tegens verloop van tijd accoord, en gunt hem de tijd van een maand om zijn produktie te mogen
doen, en cond. hem in de kosten tot het uitdragen der zaak.
28 sept 1618
Tijaerd Feijckes impt.
Contra
Pieter Jans gedaagde, HET HOFF rejekteert de
exceptie en cond. de ged. om peremptoir op de eis te antwoorden. En res de kosten.
Thomas Rappotus. ( Rabodus?) impt.
Contra
Jacb de Valck ged. .... rejekteert
de exceptie en cond. de ged. op de impt. 's eisen te antwoorden, res. de kosten.
Hendrik Jans, burger en apotheker binnen Leeuwarden; als cur. over Govert Jans en Siouckien

Aijlva nagelaten weeskinderen, triumphant
Contra
Hotse Regnerij als cur. over
Gerrijt Wijtses, nagelaten kind, en mede conj. pers. van Trijntie Regnerij zijn zuster, gedoemde
HET HOFF taxerende de landhuur der 22 pm. eigen landen met het 6e part van de [PAG 92.] en de
6e part van de huizinge en het hiem daaronder begrepen, jaarlijks tot 2 g.gld en 17 strs; en cond. de
gedaagde deselve sinds 1571 te betalen, tot de eindelijke relaxatie toe, met schaden etc...; en voorts
niet ontfangbaar.........
Abe Ekes (Ebes?)

Contra

Gosse Sijtses c.s; In Factis voor v.d. Sande.

Acke Pieters dr. gesterkt met Pieter Everts haar vader;
Contra
Take Keimpes in Irnsum,
HET HOFF doet te niet het vonnis van de Nederrechter ; en bij nieuwe sententie cond. de
appelleerde, orig. ged. de impt. het kind te onderhouden de kosten van de kraam, en hetgene daarop
gevallen te betalen, en verklaart de impt. daarenboven niet ontvangbaar.
92v. De 30 september.
Joucke Pieters req. Contra
Frans Meeuwis intervenierende voor Hercke Diorres en Trijn
Hijlcke dr. HET HOFF verstekt de advocaat Siccama van antwoord, en cond. hem, dat de
contumax effekt zal sorteren, en mede in de kosten.
Dr. Hero à Schingen in qlt
peremptoir.

Contra

Willem Jans c.s; In Factis en binnen 2 mnd

Jetse Pieters impt.
Contra
Marten Jans, ged. HET HOFF rejekteert de exceptie, cond.
de ged. peremptoir te antwoorden; reserverende de kosten.
Jetske van Mockema impt.

Contra

Sake Jelles, ged.

In Factis binnen 2 mnd. peremptoir.

Jan Doekes, burge binnen Leeuwarden
Contra
Jan Sijurdts als m.e.v van Lijsbet Nanne
dr. applt.
HET HOFF acht de applt. niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter .
Cornelis Sipckes in qlt,
Contra
Jacob Emes (?) in Factis binnen 6 weken.
93.
Dr. Albertus Monnikhuis c.s req.
Contra
Jan de Quij (Kij) reqrde.
HET HOFF
restitueert de req, tegen verloop van tijd, schaden en kosten en gunt hem nog de tijd van 10 dagen
om zijn produktie te mogen doen, cond. hem in de kosten.
Gosse Ubles c.s; req,
Contra
ontzegt de req. zijn verzoek.

Georg, vrijheer van Schwarzenbergh,

HET HOFF

Johannes Henrici ontvanger der klooster opkomsten als last hebbende van Jfr. Haring Roorda wed.
Albert van Dekema, Contra
Take Abbes en Jesch, Claes Simons wed. ged. In Factis
binnen een maand.
Dr. Hero Hottinga, burger te Dokkum, en fiscaal van de admiraliteit, als man en voogd van Jantien
Ornia en de rato caverende voor de mede erfg. van haar moeder. impt. Contra
Aesge
Johannes burger en bakker aldaar ged. en gecontumaceerde,
HET HOFF houdende de
overgelegde obligatie brief voor bekend, van 11 juni 1608, cond. de ged. te betalen de somma van
200 c.gld met schaden etc.
93v.
Sipke van Jaarsma Contra
Douwe Foppes. In Factis en binnen 6 weken peremptoir.
Thams ( Tonis, Tames?) Jans impt.
Contra
van 104 dalers.
De 12e oktober 1618.
De Capitain Mintse alias Maurus Wibrants Prins, req.

Pier Nannes, te namptificeren de somma
Contra

Wijbe Hanckes te Goinga,

als voogd van Jelcke Oenes zijn e.h.; Jan Melchiors als man een voogd van Atke Oene dr; en
mediate erfg. van Geel Wijbrands req-den. HET HOFF verklaart de req, niet ontfangbaar... en
voorts in forma voor Ulenburgh commissaris.
Epe Juckema burger binnen Franeker, impt.
Contra
Cornelis Allards en Diew
Willems, e.l te Harlingen, en Sake Lolles c/ux te Lanckum in de uitbuurt van Franeker.
HET HOFF cond. Cornelis Allards te betalen 292 g.gld ,met schaden etc. en in de kosten...
94.
De gecommitteerden van de kloostergoederen van de stad Groningen, en Ommelanden, req. en
gedoemden Contra
Johannes Bernardi Triumphant; HET HOFF ontzegt de req, hun
verzoek en comp. de kosten.
In zijn geheel doorgehaald: Roeloffke Beerns wed. van Johannes Jacobs, voor haar en haar kind
Contra
Maijcke van Velsen wed. van Hendrik Lautenbach, in leven schrijver van een
compagnie van Hopman Ripperda, HET HOFF cond. de ged. de derdepart van het tractement van
de hopman Ripperda en de 5 guldens weekleninge, sedert het arrest ten processe geroerd, ontvangen
of ansdersins ingehouden ( te worden) en handen van Jongestal te brengen, en te gedogen dat
daarop preferentie werde uitgesproken voor degene die daartoe bevonden zal worden gerechtigd te
wezen. Cum exp.
Douwe van Epema Grtm. van Hemelumer Oldeferd en Noordwolden, voor hem en voor de andere
erfg. van Jacob van Syrcksma, en c.d.r onder verband van goederen. Imp in conv. en ged. in
reconventie Contra
Jfr. Vincenita IJsbrands en IJsbrand Sems voor hem en occuperende
voor Jan Sems zijn broeder, en zo erfg. van Barbara Jan Cuijcks hun resp. moeder en bestemoeder.
HET HOFF verklaart de baar in date den 6 juli [ PAG. 94v] 1610 executabel, ter somma van 1163
c.gld; 19 strs, met de intressen vandien; en 1042 c.gld 16 strs. in aan ander partije, onder deductie
van 160 c.gld 11 strs, en van 64 c.gld 12 strs, doch onder korting van de helft der penningen bij
Barbara ofte de uitgang voor de ontvang gesteld, met de schaden etc; en onder deductie van 1347
c.gld en hier te boven niet ontvangbaar. En comp. de kosten.
Dr. Johannes de Veno, advocaat voor dezen Hove als erfg van Henricus de Veno, en van Moederke
de Veno, en mediate erfg. van Mathijs de Veno, waarvan Moederke Cnoop, en Mathijs Cnoop zijn
moeder en bestevader resp. in die qual. resumerende de proceduren bij Mathijs de Veno, als
immediate universeel erfg. ab intestato, en voor de vs. Moederke en Mathijs Knoop geïnstitueerd.
Contra Jacob Schouten als man en voogd van Anna Gosse dr. ged. en gedoemd.
HET HOFF vs. ord. de staat van wln. Mathijs en Moederke Knoop verder te vergroten, met 200
c.gld bij Ulrich Knoop van Moederke gelegateerd, en met de helft van 100 c.gld; en de helft van 50
gld. lijfrente in het jaar van Mathijs' versterven verschenen, en mede de helft van 50 rijksdaalders
van de Graaf van Oldenburch ontvangen, des dat hem voor deductie zal strekken voor de helft van
hetgeen hij bevonden zal worden onder het invorderen van de uitgelegde penningen te hebben.
Voorts tot prouffijt van de triumphant in het geheel te laten komen 320 c.gld; geprocedeerd van
Mathijs Cnoop, gew.... en de klederen, alsmede het gouden signet van hem en passerende de ged. de
waardije van het Heren Hoff, alsmede de helft van 50 g.gld; volgens zij vlgs. Het 26e van de
additionele artiklen, aan Jan van Elaij (?) betaald. Condemneert hem de post van 200 c.gld van
bruilofts kosten en buiten clederen, met 400 c.gld te verminderen, en te rojeren de helft van de
koopschat, daarmede het Heren Hoff, staande de echte mee betaald is; voorts hem passerende alle
posten van uitschulden,in den inventaris gesteld, exempt die hier na volgen [ PAG 95] en affslaen
de betalinge bij hem gepasseerd, in het 27e en alle volgende artikelen van zijn salvatien,
Condemneert hem te gehengen en te gedogen dat de triumphant in bezit werde gesteld van de 2
huizen, staande in de St. Jacobs straat, en wes vs. bij eindelijke liquidatie bevonden werde de req. te
competeren; hem te laten volgen met de vruchten etc, sedert de aanvang van Moederke Cnoop's
huwelijk, genoten, sampt schaden en intressen, .... tot de volle relaxatie. En tot de volle betalinge
toe. En belangende de 800 dalers en 2175 car glds; op de stad Emden belegd, , de gouden kettingen,
de driehonderd vijf en zeventig c.gld; aan Simon Nijenhuis, 400 c.gld aan Rixt, Jan van Benthem,

700 c.gld aan Frederik van Voort, 150 c.gld aan Jurrien Houwenschild, 200 c.gld aan Jan van Eijck,
230 c.gld aan Otto Maurits, en 300 c.gld aan Auckema, gepretendeerd , beraadt van zijn alsmede de
grondpacht gaande uit in St. Jacbs straat, en de reparatien daaraan gedaan, ord. partijen wederom te
compareren voor v.d.Sande die hen zal verenigen indien hij kan, indien niet hem informeren op
zekere poincten. En gehoord de eed van Anna Gosse dochter tot versterkinge van haar aangeven,
gedaan, verklaart daar te boven de triumphant niet ontfangbaar; onverkort zijn recht aangaande de
lijfrente, na de dood van Knoop verschenen, en de gedaagde zijn defensien ter contrarie, .... en
indien nopens de brief van de 2200 c.gld; bij wln. Henrico ontvangen, eenig pericule mocht
ontstaan, uit het arrest van vanwege de here Stadhouders Genade, gedaan en om redenen
compenseert de kosten
POINCTEN. 1. Van de 300 dalers en de 2175 Lb, op de stad Emden belegd, wanneer en door wien?
En hoeveel de heren Staten Generaal ofte raad van Staten van deze somme hebben doen lichten,
ende daarvan het bescheid te recouvreren; 2. Ofte de gedoemde van interessen, als van de principale
summe, niet heeft ontvangen? Indien nee, hoeveel en onder wien de brieven of obligaties in de
somme zijn ontstanden? 3. Ofte de hopman Mathijs Cnoop die golden ketten al voor het echte van
gedoemde gehad heeft, indien nee, ofte hij Cnoop t'selve gouden ketten staande echte heeft laten
maken, dan ofte hetselve hem geschonken zijn, en van wien? En van de 300 c.gld aan Simon
Nijenhuis betaald? 4. Ofte deze penningen voor of na Knoops dood betaald zijn, aan wien en
wanneer en en van de 400 c.gld aan Rixt Jan van Benthem betaald? 5. Uit wat oorzake deze schuld
zijnde? De brief of specificatie daarvan of het extract, uit Janthien Benthems rekenboek, te
recouvreren, en wanneer deze schuld betaald is, van de 700 Emder gulden aan Frederik van Voort,
en aande 150 c.gld aan Jurrien Houwenschelt, betaald? 6. Waaruit deze schuld van 700 emder gld
zijn oorsprong heft? Wanneer die betaald zijn, hiervan de bescheiden en de obligatie van de
gedachte 150 c.gld; ofte de declaratie van interesten ofte de principale proceduren reconventionis
van de 200 Lb. af Jan van Eijck en 23 Lb; aan Otte Maurus betaald, & ofte in de obligatie van Oene
Oenes, van 25 juni 1589 alsmede de obligatie in de quitantie met Veno nog voorhanden zijn. Indien
jae, deselve te recouvreren, ende waneer die 200 Lb. aan Jan van Eijck zouden zijn betaald zijn? 9.
Het bescheid van deze te recouvreren van de grondpacht en de betalinge vandien, alsmede de
verkregen specificatie, van de reparatien van 300 c.gl; Lubbert Haayema gecompeteerd te hebben,
en aan Aijkema betaald; 10 uit wat voor oorzake deze schuld rijst, daarvan bescheid alsmede de
originele somma te recouvreren.
95v.
Douwe van Epema, grtm. van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, voor hem en voor de andere
erfg. van Jacob Sixma, en c.d.r.
Contra
Isbrand Sems, voor hem en occuperende
voor Jan Sems, zijn broeder, als erfg. van Sem IJsbrands en Claeske hun olders; gereq.
HET HOFF verklaart de uitspraak van 11 juli j.l executabel, ter summa van 100 c.gld; en cond. de
gereq. In de kosten.
Gerrijt Claes zn Ens burger en koopman te Harlingen, Contra
Jacob Philips, en Joost Hans zn,
de Blanke applt. .... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter ....
Sweel (?) Steffens burger binnen Leeuwarden
Contra
Maijcke Jacobs te Harlingen.
HET HOFF verklaart de applt. bij het vonnissen van de Nederrechter niet bezwaard, cum exp.
Douwe Meilama
96.
Nicolaus Nicolaij

Contra

Sijurdt Siouckes, ged. In Factis, in forma.

Contra

Allert Clases, te namptificeren 458 c,gld.

Jan Jans op het Nieuwland, req.
Contra
Rinck Jans dr. en Joucke Pieters als man een
voogd, van Beijts Jans dr; ..... niet ontfangbaar......
Sicke van Cammingha c.s. Contra
Hendrik Jans c.s HET HOFF verklaart de req.
ongehouden te zijn de interventie van Jarich Knijff zonder genoegzame cautie van het geniss.... te
admitteren, ontzeggende de req. vooralsnog hun vordere verzoek. En om redenen comp. de kosten.

Saecke Siccama te Lions,
Contra
Geert Huijngha als voogd van Ludger Piersma,
HET HOFF verklaart de impt. voor de helft eigenaar van de 12 pm land, in Claiterpstera (Kleiterp) zate, cond. de ged. d te relaxenen en de impt. te laten volgen, met vruchten en profijten, en de
interessen bij gebreke vandien gehad en geleden. behoudens ook de impt. zijn recht neffens de
andre helfte, en de gedaagde met de huringe deselve landen te ontwijken, als na inhouden van de
geëxhibreerde copie van het testament en het Hijlcks Contract, behoren zal en partijen zo veel
neffens ene als het andere resp. hun defensien ter contrarie, en compenseert de kosten.
96v.
Sible Sijties voor hem zelve Epo Augustini Algara, en Athie Cornelis als cur. over de minderjarige
kinderen van Sijthie Cornelis alle burger alhier.
Contra
Tijaerd Pibes te Hantum,
..... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter .
Dr. Johannes Nijsten als cur. bonorum van Sicke Claes en Aeff Hans dr; e.l impt.
Contra
Albert Jurgiens voor hem zelf en als voogd van Aeff Jans zijn e.h.; en c.d.r. onder verband van
goederen. HET HOFF verklaart de ged. ongeorloofd te wezen de greidlanden ten requeste geroerd,
buiten weten en wille van de impt. te ploegen en te bezaaien, cond. dienvolgens deselve tot hun
eigen kosten wederom te herstellen als het geweest is, voor de tijds omploegens en te betalen alle
schaden en interessen bij de impt. door het omploegen en in de kosten van het proces.
Geert Wessels impt.
Contra
Bauck Aenties c.s; ged. Voor Harinxma...
POINCTEN: 1. Ofte Goijck Auckes niet gewoonlijk is geweest te logeren ten huize van Wobbe
Luitiens, 2. Ofte de wed van Wobbe Luitiens Goijck Auckes niet heeft gekent? 3. Te recouvreren de
scheidinge tusschen de erfg. van Adam Hermans en Goijck Auckes gevallen.mitsgaders [ pag 97]
andere acten onder Goijck Auckes handen staande? 4. Uit wat oorzaken de kwitantie in de
proceduren overgelegd, is spruitende, en waarmee die oorzake vandien in die selve quitantie niet
nader is uitgedrukt. 5. Ofte de renten van de brief in kwestie na de gedane cessie niet aan de
predikant ( Papma?) bij Geert Wessels zijn betaald; en door wat oorzaken.
Marij Douwes dr; wed. van Winolt Minnes, impt. Contra
In Factis binnen een maand peremptoir.

Fennert Isbrands cum uxore, ged.

Lijsbet Jasper Pauwels wed. in qlt. impt. en exc. Contra
Dr. Suffridus Nijenhuis en Hessel
Tyaerds ged. HET HOFF wijst partijen in factis, en binne 6 weken peremptoir.
Anne Melis, applt. Contra
binnen 3 weken peremptoir.

Aucke Tiebbes en Conradus Horatii appelleerden. In Factis

Christiaan van Oosterzee, grtm. van Lemsterland, als volmacht van de vs. dorpe ( welk?) Contra
Cornelis Oenes te Follega. Dictum doorgehaald. Over een baar van 17 mei 1617 die executabel zou
zijn van 305 c.gld.
97v.
De 17e december (??) Zie pag 92 v. die op 30 sept is gedateerd- hier MIST iets.
Tijerck Allards te Dokkum, req.
Contra
Jacob Opts nom filij, bij wln. Mock Tyepcke dr.
get. Sijurd Tiepckes als oom, en wett. voorst. van de 3 onmondige knn. bij wln. Liuw Lamberts met
Griet Tijepke dr. in echte geprocreerd, en Jan Tyaards, met Jacob en Sijurd vs. als geauthoriseerd
curateurs van de 5 onmondige knn. van Bronger Brongers en Aaff Tiepckes, gereq. HET HOFF
recht doende op de ongedecideerde pointen, cond. de gereq. In verminderinge van het wijdere (?)
ten processe geroerd de req. te laten valideren de somma van 15 c.gld en voorts niet ontfangbaar.
Etke Lamme dr. wed. van Andries Siouckes Phannius, voor haar kinderen triumphant van brieven
van executie.
Contra
Ocke Siouckes Phannius, cum uxore te Bolsward,
gecondemneerde, Epe Augustinus Algara, tot Workum, en eerste koper, die hij als vader van zijn
kinderen bij Maijcke Willems dr. had verspierd, en Hermanus Nicolay, uit de naam en vanwegen

Meijke Ebes erfg. allen erfg. en protestanten.[ PAG 98] En ged. HET HOFF adproberende de
besognen van de deurwaarder, interponeert daarop decreet dat de koop van de huizinge nog
eenmaal over de kerke en het gerecht zal worden geproclameerd .... en de gedoemde zulks te
gehengen en te gedogen. En in de kosten.
(89.)
Albert Wijfferingh voor hem en als cur. over Geert en Antie Wijfferingh zijn broeder en zuster,
Eligerende domicilium citandi ten huize van dr. Jelsinus ? Lenzius ? Advcaat voor den Hove, als
voogd van Hermentie Wijfferingh, zijn e.h; Joachim Ouwerdijck als voogd van Joanna Wijfferingh,
en Anne Eijsses als cur. over de ontscheidinge van Margaretha Wijfferingh, zijn schoondochter, en
c.d.r. onder verband van goederen gereq. in conventie en gedoemden in reconventie.
Contra
Mr Johannes Franckena utriusque Juris licentiatus voor hem en vanwege
Hille Hans dr; als moeder en wett voorst. bij Johannes Franckena, ... Martinus ten Hoor, adv. v.d.
Hove en Sixtus Peijma vanwege Johannes Wilts ten Hore, voor hem en als last en proc hebbende
van Anna Franckena en Wiltje, Ancke, en Trijnke Frankena, zijn broeders kinderen, en in die qual
erfg. van Abel Frankena ook req. in conv. en gereq. in reconventie.
HET HOFF ord, dat de executie van de sententie in date 23 mei 1615 zijn voortgang zal hebben, op
de zilveren kroes met M.N getekend volgens het 22e artikel van [PAG 98V] op het libel ofte de
huisraden, voor zover deze de somma van 100 c.gld niet excederen, sampt van de meubelen in het
23e artikel exempt die daaraf bevonden zullen worden en Ebel Franckena ende Jffr. Margaretha van
Naarden in het particulier toekomen; voort op de helfte van de penningen in het 25e artikel voor
zoveel die niet zijn van ?engelse penningen, en bij Abel Franckena te echte ingebracht, en van zijn
afgehouwenen bomen , ende te zijn geprecedeert van obligaties met de nummers 155 tm 186, alles
van landen gronden en huizen,en renten met de nummers 29, 33, 60 72, 73, en 95 tot 213; uit de
“lijst” van de ingebrachte goederen van wln. Jfr. Margaretha van Naarden, met ook de goederen
van Maria van Naarden. Item, de goeden ketten, de zilveren schalen, lepel en de verdere goederen
in het sterfhuis niet bevonden, sampt de resterende goederen van het 21 e artikel, de resterende
meubelen in de “Burtke”. Item de andere obligaties en de koopbrieven, van dit en het 28e artikel, en
bevindt het proces niet in state om eintelijk getermineerd te worden, ordonneert hen te compareren
voor Jongema, Rd. Ord., ende in reconventie rcht doende, cond. de triumphant aan de req. uit het
sterfhuis te laten volgen de klederen van linnen en welken tot hun wln. oom Abel Franckena's lijf
hebben behoord, zijn signet en zijn rappier en zijn poignard, item de boek(en) en acten die hij gehad
mag hebben, en hij aan Jfr. Margaretha van Naarden en de helfte van de boeken staande echte met
haar aangekocht, des dat de triumphant dan ook tot hem zal mogen nemen die boeken die van
Marten van Naarden en Albert Wijfferingh bevonden zullen worden in hun sterfhuis te zijn. En de
andere helfte van de aangekochte boeken, mitsgaders de helfte van de triumphant silveren leppelen,
ende d.... van groten zilveren zijn met een schrifte beroerende van Doccum, voorts gehoord de eed
bij de heer Jelbemin(- num?) Lentz, gedaan, condemneert dezelve in den sterfhuis te leveren twee....
..... acten, een verguld en een onverguld. Een globen en een tafel alle bij de vs. Abelo Frankena
ontvangen, nog de ingebrachte en aangeërfde goederen, bij wln. Ebel Franckena, het Engels geld,
de silveren lepelen, in de doos waarop geschreven staat: n... io..... labore sed relicta (??) de
afgehouwenen bomen, bosschen sampt de boeken bij de vs. Lenz ontvangen. Bevindt het proces
niet in state eintelijk te termineren en ord. partijen te compareren voor dr. Gellius Jongestal, en
voorts op POINCTEN: Verklaart daarenboven partijen in reconventie niet ontvangbaar. 1. Te
recouvreren ofte maken staat van goederen die de impt. Margaretha van Naarden gehad mag
hebben, als zij met Abelus Frankena in echte getreden is. 2. Wat goederen daaraff staande echte op
getekend (?) zijn, te wanneer, tot wat sommen, en wat de penningen mogen zijn,bekeerd. 3. Ofte
ofte de 300 Lb, staande op het comptoir van Holland in de annotatie van het 5e artikel an het Libelle
geroerd, ingebrachte goederen, zijn van gemelte Jfr. Margaretha; uit wat goederen deselve
opgebroken ofte anders haar aangegeven zijn. 4. Of de goederen die wln. Albert Wijfferingh van
Jfr. Margareha zijn moeder in berns ontvangen heeft, bij goede prijseringe belopen en de duizend en
500 Lb. ( = c.gld) volgens de gemelde annotatie. Ofte zonder de gemelde staat van Jfr. Margaretha
ook is geweest het gouden ketting, en andere juwelen, in den sterfhuis niet bevonden, volgens de
artiklen in het libel. 6. Ofte Jfr. Maria van Naarden ook inboelen en huisraden heeft nagelaten, ofte
deselve zijn gescheiden onder haar ergenamen, ofte andersins bij boelgoed verkocht, en tot wat

somma. 7. Ofte Maria van Naarden ook gerede penningen heeft nagelaten, tot wat somma en hoe
die gescheiden zijn? 8. Ofte de 48 g.gld 3 stuvers jaarlijks Jfr. Margaretha nog te dele geraden (?) in
de scheidinge van rentebrieven van Maria van Naarden onder nummer 124 bij de acte met Iactatem
(??) overgelegd in het kwestieuze sterfhuis, sijn geloe...? in ofte waar die anders gebleven zijn. [
PAG 99] 9. Ofte de andere goederen van het 21e artikel, die hier ongedecideerd zijn gebleven,
behoren tot de staet van wln. Juffr Margaretha goederen of tot de staat van Abelus Frankena of
andersins gemene goederen ten achter zijn. 10. Ofte de sulveren schaal en de l..... in het 8e artikel
behoren tot de staat van Jfr. Margaretha en door wat recht en titel Hermentie een der triumphanten
en alleen daarop pretendeert? 11. Wat partijen onder de meubelen in het 23e artikel bevonden werde
te behoren tot de staat van Franckena, en wat tot de staat van Jfr. Margaretha? 12. Ofte de brieven
met nrs 168, 187, 196, in het 27e artikel voor obligatie of anderszins gehouden zijn, en ofte de 114
c.gld vs. in de 196 bij Johannes Franckena betaald is, aan Henrick Frankena, ofte zijn erfgenamen?
13. ofte de wandelbrieven met de nrs 210, 211 en 218 in het 28e artikel gemaakt zijn neffens wln.
Franckena's eigen landen, ofte de landen staande echte met Jfr. Margaretha aangekocht? 14. Ofte
het mad.... ? van land gesch.... nomber 223 in het 28e artikel verhaald is bij wln. Abel Franckena
verkregen aan bloed (niaar) ofte als naastleger. Wat en waarmede de gift bestae(t) die Abel
Franckena voor de mede de bru.... land in het donatie brief met no. 230 gemeld wegens het 28e
artikel. 16. Ofte de koopbrieven en instrumenten met de nummer 34, 44, 52, 53, 59, 61, 71, 79, 82,
98, 204, 214, 215, 216, 217 n 225, houdende op andere ....... stonde tot het sterfhuis, in questie
behoort en door wat recht ofte n..... ? POINCTEN in Reconventie: 1. Te maken pertinente staat
van goederen die wln. Abel Franckena gehad heeft ten tijde hij aan Jfr. Margaretha houwelijkte
(houde?) 2. Wat goederen daaraff verkregen, verkocht en verwisseld ofte anders verhandeld zijn,
wanneer tot wat somma en waar de bekeert zijn. 3. Wanneer en tot wiens verzoek de beide
overgelegde inventarissen met OB; en de specificatie met U en V in de Acte met EF overgelegd zijn
ende ofte deselve alle voor authenticq; onder de erfg. van grietman Franckena zijn gehouden? [
PAG. 99v] 4. Wat Abel Frankena voor zijn quota van zijn broeder Francke Johannes, en van zijn
olde moeije Anna Abelens? 5. Waarvan gemelde Abel Frankena levendige have en aangeërfde
meubelen op gekomen is, en waar die penningen belegd zijn? 6. Ofte de goederen in den doos,
waarop staat ..esselicta non parta labore bevonden, behoren tot de gemelte staat van Abel
Franckena, ofte aan geërfde goederen? 7. Wat bomen en bosschen afgehouwen zijn, van de
ingebrachte en aangeerfde landen van Abel Franckena, wat penningen daaraf gekomen en waar die
bekeerd zijn? 8. Wat Fueck gekocht heeft en waaruit de kosten betaald zijn? 9. Ofte onder deselve
bomen en bosschen ook bomen en bossen zijn geweest, die allen 7 ofte 8 ofte meerder jaren weder
wassen, en afgehouwen werden. 10. Wat boek van het catalogus der ontvangen boeken dns.
Jelbinus (?) Lenz werde gerestitueerd aan Abel Frankena, en wat boek in het catalogus zijn van Mr.
Marten van Naarden, en van Albert Wijfferingh boeken?
1619.
De 22e januari 1619. ( zie ook pag 97v. 17 dec. En 92 v. 30 sept. HIAAT?)
pag 100.
Johan van Coelen als man en voogd van Grietke Jensma, mede erfg. van Marten Boutsma, en c.d.r.
onder verband van goederen. Req.
Contra
Grietke Jensma e.h. van Gerbrand
Aijsma substituut op de opkomsten generaal van deze landschappe, gess. met Matheus Everardi, ex
testamente erfg. van wln. Tiedke Jacobs zijn overleden e.h; die mede erfg. was van wln. Merck
Jensma, en Marten Boutstra(?), Kempo Witstene.... not. publicus te Aengium in Dongeradeel voor
hem zelf, Tirke #Jans als man en voogd van Sepck Minne dr; te Dokkum Douwe en Doitse
Renskes, zonen , Hieronymus Laurens binnen Leeuwarden, resp mediate en immediate erfg. van
Marten Boutsma. HET HOFF verklaart de requirante voor de 8e part erfg. van wln. Marten
Boutsma, en condemneert de gedaagden en die goederen voor 1/8 deel te laten volgen, met vruchten
etc; en met de requireerde liquidatie en scheiding te maken, en cond. Grietke Jensma en Mathijs
Everardi om de impt. te vrijen, indemneren en kosteloos en schadeloos af te doen schaden en
lasten bij wln. Merck Jensma en Femme Clases e.l. nagelaten. En compenserende de kosten ten
respekte vandien geleden, en aangaande partijen vordere questien te compareren voor Hillama, en
aangaande de rekening van Frans Dities (?) en de kwestieuze punten vandien te verstaan, en
verenigen, indien doenlijk, indien niet te vorderen alle acquiten en stukken tot de rekening dienstig,

mitsgaders de staat der kooppenningen, van de verkochte landen, en de bescheiden aan wien die
betaald zijn, de Hove rapport doen om zulks geschied verder gedisponeerd te worden naar behoren.
100v.
Sijbe Tyercks Bangha req.
Contra
Rompcke Jochums. Voor Hillema die de
rekening zal horen en sluiten, en neffens verder kwestieuze feiten, hen zal verstaan en verenigen,
binnen een maand peremptoir.
Sytse Sijurds c.s; impt.

Contra

Mr. Abelus Attama in Factis binne 3 weken peremptoir

Hille Oenes thans te Leeuwarden; als vader en voorst. van Sibren Hilles zijn zoon en Auck en
Impck Hille drs; bij wln. Bets Johannes dr. zijn e.h.; en Oene en Thomas Hille zonen, maior annis
zijnde, impt.
Contra
Griet Jans dr. wed. van Tzomme Johannes te Veenklooster.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 640 g.gld; met de fijnden(?) en intressen, onder
deductie van 115 g.gld en nog honderd gelijke gld; reeds betaald, en comp. de kosten.
Hessel Liewes te Pingjum, req.
Contra
Wijger Annes als volmacht van het gerecht,
gereq. HET HOFF taxert de expensen en vacatien ter somma van 406 c.gld; en 9 strs, en 13
penningen, en cond. de ged. de req. de somma vs. te betalen; [PAG.101] met schaden etc; sedert de
litescontestatie, en daarneboven niet ontfangbaar.
Laurens Jans te Mackingha als man en voogd van Idske Joste dr. zijn e.h; en c.d.r.
Contra
Jan Jans Ruijtenburgh als voorm. over de knn. van Cornelis Ruijtenburgh en Grietke zijn gewezene
e.h; en Jan Jans de oude, en Jan Claes te Makkingha, gereq. ..... niet ontfangbaar....
Dezelfde eiser;
Contra
Hendrik Jans, smid te Wolvega, en Hendrik Beernts te
Oosterwolde. HET HOFF condemneert de gedaagde behoorlijk voor de impt. te intervenieren, en
de zaken ten processe geroerd kosteloos en schadeloos te guarranderen, en bij gebreke van zulks de
interest van dien.
Gerrijt Coenes wonende op de Joure, c/ux als erfg. van wln. Marten Jans Thesten (?) hun vader,
Contra
Willem Jans Pieters te Oosterwolde; HET HOFF verklaart partijen wederzijds niet
bezwaard tegen het vonnis van de Nederrechter .
102.
De 20e oktober 1618.
De erfgenamen van Sijdts Popma triumphant
Contra
de erfg. van Tyerck Tijallings
gedoemden.
Saeff Hendriks burger der stede Harlingen, ( deel doorgehaald) Contra
Willem Meijnards.
HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek, oder de presentatien in de 18e en 20 artikel. En cond. de
req in de kosten.
102v.
Tijerck Jetses, u.n.v. Rinck Gabbe dr. zijn e.h.; req.
Contra
Oene Jouckes Oenema,
wonende te Minnertsga, als erfg. onder ben.v. inv. erfg. van Sipcke Joukes Oenema, req-de. HET
HOFF conde hem aanwijzinge te doen waar hij zijn achterwezen (?) zal hebben te betalen ofte
anderszins onder genoegzame cautie, en om redenen compenseert de kosten.
Laurens Jans Rommerts wonend in Makkinga, applt
Contra
Lubbert Martens als
kerkvoogd, voor de gemeente van Makkinga. Op POINCTEN. 1. Ofte de vicarie in Makkinga uit
Jan Rommerts erfenis jaarlijks heeft gecompeteerd een half mudde rogge,? 2. Oft deze half mudde
rogge bij Carste Carstes en Geertien Uuttie dr, is afgelost, volgende de quitantien bij de impt's (?)
positien is gevoegd? 3. Oft de pastorie uit de vs. erfenis van Jan Rommerts is competerende die jaar
wende? 4. Wat ieder jaarwende aan de pastor betaald placht te worden? 5. Ende aan wie die
jaarwende nae de veranderinge was, naer de kerk in deze landen zijn betaald ? 6. Ofte de pastoor die
voorschreven drie jaarwenden niet ontvangen heeft als huur van de gepretendeerde twee akkeren in

kwestie. 7. Ofte het geschrift en register met D.E. in de positiën van de appellant overgelegd is
geschreven bij de hand van Folkard Aernts; 8. Wat de per(soon?) van de vs. Folkerd is geweest? 9.
Waarom in het vs. geschrift en register met D.D. niet worden gevonden onder de pastorie landen,
pachten, renten en andere opkomsten, deze twee akkers, 10. Van wie de pastorie de twee akkers in
kwestie eerst zijn aangekomen? 11. Van wat geloeff, missaelboeck(en) in Stellingwerf en
naastliggende kwartieren worden gehouden? 12. Oft de kerk en de patroon van Makkinga iets uit
Jan Rommerts erfenis competeert.
103.
Herman Jans, ontvanger te Kollum, als voogd vn Eelck Take dr. zijn e.h; en c.d.r onder verband van
goederen. Req.
Contra
Eet Rinckes in zijn eigen naam en als cur. over Aucke Rinckes.
HET HOFF cond. de gerq. te gehengen en te gedogen dat de metinge van de landen op gemene
kosten ( zal zijn) en comp. de kosten.
Jfr. Atke van Offenhuizen als moeder en wett. voorst. van haar knn. bij wln. Carel van der Nitzhem,
en Dirck de Graeff en Martinus Boelema voor Willem de Hartoge, heer van Oostmale, en N.van
Boschum (?) als voorm. over Marten van der Nitzen ; impt. .
Contra
Wiglius Buigers,
als man van Jfr. Elisabeth van Ockingha. HET HOFF verklaart de aanspraak onder cautie voor de
onbetaalde termijn executabel; cond. de ged. aan de impt. te betalen de termijn ten nprocesse
gemeld, met schaden etc.
103v.
Anna Anskama, impt.
Contra
Sibrand Jans ged. Te namptificeren 150
dalers onder deductie van 36 c.gld; en ten principale in Factis.
Gerrijt Pieters in Bolsward,
Contra
Auck Tialckes Epema, e.h. van Hessel Jans
burger HET HOFF doet te niet het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie ontzegt de
req. haar vezoek en in reconventie voor de commissaris en comp. de kosten.
Hendrik Alberts c.s.;

Contra

Sibrand van Osinga c.s; req-de.

In Factis voor Jongestal.

Jacob de Valck
Contra
Thomas Rapoldus, nom ux. HET HOFF houdt het process
aan de kant van de gedaagde geconcludeerd, en in Factis binnen 3 weken per. Voor alle dilay.
Auck ?Aebe dr. impt.
Contra
Jelle Breutix c/ux ged. In Factis binnen een
maand, peremptoir.
104.
Wopke Jarichs req. en triumphant Contra
Sweer Steffens, req. en gedoemde.
HET HOFF taxerende de schaden en intressen ter somma van 57 car gld. En 5 strs, ord. dat de
excecutie zijn voortgang zal vinden.
Dr. Henricus Rhala als cur. lit over Griolt Heerckes te Giekerck
Contra
Antie Here
dr. e.h van de vs. Griolt Heerckes, HET HOFF restitueert de req. tegen de dispositie van den Hove
van 13 juli laatstleden, decerneert de req. wederomme de admininstratie zijn goederen cond. de
gereq. in de helft van de kosten, en de andere helft compensernde.
Marten Jans req.

Contra

Minse Wibrants In Factis in forma.

Hendriks Cl(a)as impt.
Contra
Minne Falck contumax, voorts in factis.
104 v.
Oene Oenes, Aerian Ericx vanwege zijn moeder en Thomas Alles req. Contra
Herman
Fransz Juvenalis, en Geertruijt Jan van Elens dr. e.l. gereq.
... te procederen over behoorlijke
liquidatie.
Tinco Oenema triumphant, Contra
peremptoir. En voor alla dilay.

Tiaerdke Tijaerdts, in Factis binnen 6 weken

Ulcke Wobbes op het Heerenveen geïntervenieerd hebbende voor Feijcke Wijmers, applt. Contra
Arent Hendriks nom ux; .... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter ....
Doutzen Hanses triumphant
weken peremptoir.

Contra

Haie Feddes gedoemde In Factis binnen 6

Dr. Gellius Hillama nom ux; Contra
Wijger Buma c.s; in Factis voor Doijem etc.
105.
Mr. Wouter van Burum not. en post. te Harlingen als last hebbende van Barthel Willems Liddel, en
Trijn Lieuwe dr. e.l; ten profijet van hun crediteuren, en daarvan cessie en transport hebbende.
Contra
De kapitein Johan Spencer. HET HOFF doende recht ten principale cond. de ged.
aan de impt. te betalen 476 g.gld 2 strs; met schaden etc. volgens de order van preferentie.
Taeke Taekes, burger en biersteker binnen Harlingen, impt.
Contra
Rieme
Sibolts aldaar, en geterkt met Isbrand Annes Vos, gereq. HET HOF cond. de ged. aan de impt. te
betalen de helft van 374 c.gld 12 strs; met schaden etc. en in de kosten van het proces; onverkort de
impt. recht op de resterende helfte.
105v.
Tialcke Alephs wonend binnen Leeuwarden; req.
Contra
Lyert (?) Jans dr; aldaar.
HET HOFF cond. de gerequireerde de actie die zij verment te hebben binnen de tijd van 6 weken
aan te stellen, bij gebreke van zulks in.... eert deselve, anders postprimum silentium. ( hierna te
zwijgen) comp. Exp.
Douwe Bockes Abbema, req. In conv. en req-de in reconventie Contra Henrickien Roeleffs idem.
HET HOFF tauxeert de percelen van goederen geadjudiceert, als bij de sententie van 20 dec
laatstleden ter somma van 160 c.gld; en zijn voortgang zal hebben.
Watse van Ockingha n/ux

Contra

Jasper Scheltes, n/ux In Factis binnen 2 maanden.

Dr. Suffridus Nieuwenhuis c/ux
Contra
Here Jellema Contumax en in factis.
106.
Dr. Martinus Bolema impt.
Contra
Aucke Gerbrandts als borge voor Heer(e) Oenes
ged.
HET HOFF gezien de verklaring van de ged. cond. hem de impt. te betalen 20
Spaensche dalers, lichtmis laatstleden verschenen, alsmede aankomende Lichtmis dagen 1619 en
1620. met schaden etc.
De jufferen Tijdiss? en Dorothea van Groestra als erfg. van ritmr. Anthonis van Ailva. Imp.
Contra
Juffr. Luts van Scheltema wed. Sijds van Roorda, voor haar en haar kinderen.
HET HOFF cond. de gedaagde om haar actie die zij vermeent te hebben binnen 6 weken aan te
stellen, bij gebreke van de selve interponeert perpetuum silentium en comp. de kosten.
De burger Epo Juckema (?) impt.

Contra

Take Robijns, ged. Contumax en in Factis.

Tijalling Wijtthie req.
Contra
de ingezetenen van Noordermeer (?) In Factis voor
Jongestal en binnen 14 dagen peremptoir en tiendagen darn in staat van wijzen....
106v.
Joost Sibrands, burger en zeilmaker te Harlingen, en Jets Meinards e.l.; als last hebbende van de
andere litesconsorten van het schip het Witte Lam geheten; impt.
Contra
Folkard Sijtses te Hindelopen, ged. en gecontumaceerde. HET HOFF cond. de ged. om behoorlijke
rekeninge, bewijs en reliquia te doen, dientengevolge de impt. te betalen hetgeen bevonden mocht
worden te competeren, zo voor het schip als van de gedane reizen, met alle schaden en interessen,
tot de volle betalinge.

Mr .Abelus Attama, secr van Tietjerksteradeel, als cessie hebbende van Jelmer Jans, die cessie had
van Gaucke Gerbrands, en Lisck Claese dr. e.l.; en die op zich weer cessie hadden van Pieter
Leemans en Lijsbeth Berns, e.l. impt.
Contra
Dr. Pieter Loo en Jeldu Swalue
e.l. in Leeuwarden; HET HOFF houdende de overgelegde obligatien voor bekend van 6 mei
16161; en de daarop gevolgde drie cessien gequoteerd met B, C, en D. voor bekend en cond. de
gedaagde Pieter Loo in 't geheel en Jeldu Swalue voor de helfte aan de impt. te leveren de somma
van 400 c.gld; met de fijnden en intressen; etc.
107.
Haye Laes, notaris en geauthoriseerde bode der stede Harlingen, Contra
Fedde Taes en ...
Hanonis rechter in Makkum, voor em en voor Atke Upke dr. Cnossens, zijn e.h ged. en
gecontumaceerde. HET HOFF houdende de overgelegde obligatie brief van 7 april 1617 voor
bekend cond. Fedde Tades te betalen de helft van 62 c.gld met schaden etc; onverkort de impt.
neffens de andere helfte, Atke Upk dr. betreffende. En cond. de ged. Jelle Tades in de kosten.
De Overste Georg van Lijauckema req. en triumphant,
Contra
Douwe van Hettinga als
geauth cur. ad litem over Tijalling van Campstera de jonge en Jfr. Tijempck van Aebinga wed. van
Tialling Camstra de oude, en als voort van Homme en Goffe Camstra, HET HOFF cond. de ged.
hun oppositie kost en schadeloos af te doen, exempt het point van melioratie, en reparatie, daarin
ord. het Hoff een contraire conclusie, en voorts te procederen na stijl en ordonnantie van den Hove,
des dat de heer Doijem over hetselve proces mede zal mogen adviseren, en om redenen
compenseert de kosten. .... geprononceerd tegen de tweede rechtdag aankomende...
107v.
Dr. Johannes Hoptilla, mede advocaat voor den Hove, vanwege Rinck Matheus dr. zijn e.h; en als
cur. over de kinderen van Matheus Pieters, voor de ene helft erfg. van Belij Jacobs dr, hun
bestemoeder en Belij vs. als erfg. van Herman Jacobs, in leven burger alhier en als cessie en
scheiding hebbende van Tincke Gratema, als moeder van haar kinderen bij Jacob Pieters Heer in
leven convoijmr. te Harlingen, en voor de andere helfte erfg. van de vs. Blij Jacobs dr. Contra
Tijed Douwe dr. wed. van Jurgien Amckes, te Dokkum, ged. en gecontumaceerde. HET HOFF,
houdende de overgelegde obligatie brief voor bekend cond. de ged. de impt. te betalen 100 g.gld;
met schaden etc.; en in de kosten van het proces en de boete van contumatie.
Andries Rienks, burger binnen Leeuwarden, impt. Contra
Rombertus Sijrcksma binnen
Sneek, ged. en gec. HET HOFF houdende de obligatie brief voor bekend, cond. de ged. de impt. .
te betalen 150 c.gld; met schaden etc.; en in de kosten en boeten.
108.
Dionisius Tijercks triumphant
Contra
de wed. van Lambert Mentings gedoemde;
HET HOFF verklaart de ged. wegens de presentatie van d 5 nov 1617 contumax en voorts in factis.
Doorgehaald: Jan Pieters
108v.

Contra

Anne Hanckes; (Poincten....) Leeg.

EERSTE RECHTDAG BEGONNEN DE 3e NOV 1618.
Jan Pieters
Contra
Anne Hanckes, voor Hannia; POINCTEN: 1. Oft de geëistte 400 phs
gld. met het vheen (?) en stucken holts, zijn wijlen Jan Dirks goederen,( gekras) ofte een deel
vandien, en hoe menigte? 2. Ofte op de proceduren in cas van appel waarvan de acten op 9 maart en
11 juli 1573 ten processe overgelegd melden en deze sententiën zijn opgevolgd; indien ja, deselve te
recouvreren, indien nee, de sententie van de Nederrechter ; en vordere acten van procederen voor de
Hove gevallen. 3. Oft de koopbrieven in het proces interlocutair overgelegd, niet betaald zijn bij de
niaarnemr, en daarvan de kwitantie te recouvreren. 4. Oft Jan Juigens de kooppenningen aan zijn
verkopers niet hadde betaald. 5. Wat de de gedachte impt. gelegen is aan de procedure, in cas van
reductie, ten processe gemeld en daarvan de acten te recouvreren.
Dr. Regnerus Annius, req.

Contra

Hessel Lieuwes gedaagde, In Factis binnen 2 mnd.

Sibrand van Burmania rat. off.

Contra

Jan Reijloffs, c/ux In Factis binnen 2 mnd.

Barthel Jans c.s triumphant,
Contra
Rintse Douwes c.s; HET HOFF viderende het
incident, ord. de gedoemde de triumphant de overgelegde artikelen te beantwoorden, binnen 14
dagen, en bij gebreke daarvan, houdt die voor bekend, voorts te gehengen en te gedogen dat de
triumphant hun produktie van getuigen zal laten geschieden en cond. de ged. mede in de kosten van
het incident, tot 's Hoffs tauxatie.
109.
Wilhelm, vrijheer van Schwarzenbergh, en Sioucke Sioucks tegenwoordige kerkvoogden en adm.
der geestelijke goederen in Beetgum. En Romcke Gerloffs als vader en voorst. van zijn knn. bij
Lijsbeth Schelte dr. te Hichtum impt. .
Contra
Hette Piers Palsma, HET HOFF
cond. de ged. mede te gedogen dat de hr. Schwarzenbergh de geconsigneerde penningen voor
zoveel die Siuw Piers dr. concerneren onder genoegzame cautie lichte, tot de somma van 100 g.gld;
met schaden etc; en neffens Romcke Gerloffs op POINCTEN:
1. Oft hij het recht heeft
verkregen van Gerloff Piers en zijn e.h; 2. Oft het bescheid en brief continueert de hypotheek, op de
verkochte huizinge, hovinge en landen, bij Douwe Maurus gekocht. 3. Waardoor uit Centius
Centius goederen deze schuld niet is gevorderd?
De Magistraat der stede Stavoren, Contra
De Hr. Laelius Lijklama HET HOF houdende
de proceduren aan des gedaagdes zijde voor bekend, ord partijen te compareren voor de comm. van
den Hove die hen zal verstaan en verenigen.
Romcke Gerrijts

Contra

Sijtse Jetsis, c.s; In Factis.

Christian van Oosterzee,
Contra
Cornelis Oenes. In Factis vor de eerste rechtdag voor
Pontiaan peremptoir.
109v.
Marten Pieters en Cornelis Sibolds te Harlingen, caverende voor Jan Hermans aldaar; als het recht
door cessie verkregen hebbende van Pibe Simons, schuitmaker in IJlst, en de vs. Marten en Jan
Meus, als cur. over Sible Jans en Martien Aernts, e.l. en hun voegende voor hun interessen.
Contra
Meinard Wijtses mede burger aldaar. HET HOFF houdende de originaal debiteuren
voor gediscussieerd, verklaar het weijdschip voor de impt. achterwezen gehypothekeerd,
dienvolgens cond. de gedaagde, het verhuurde weijdschip te relaxeren, of zijn achterstand met
schaden en intressen te betalen. Comp. Exp.
Ees Cornelis dr. imp. en excipiente Contra
Trijn Coerts gd. HET HOFF verklaart de
gedaagde ongehouden te zijn ad litem te contesteren, en cond. de impt. in de kosten.
De wed. en erfg. van Tiete Baard, Contra
de wed. en erfg. van Lieuwe Rinnerts, ged.
HET HOFF cond. de ged. de proceduren te reassumeren, en te procederen met de impt. .
110.
Jacob de Valck
Contra
Steffen Jans; ged.
HET HOFF viderende het incident,
cond. de ged. de impt. te refunderen de kosten over de eerste contumatie gevallen, bij gebreke van
zulks accordeert de impt. het tweede default cum expensis.
De 9e nov 1618.
De wethouderen der stede Dokkum impt. Contra
Duco en Claes Scheltes, c.s; In Factis
binnen 1 maand peremptoir.
De 11e november:
Meinu Tijerks req. Contra
Dr. Johannes Juwema In Factis binnen 6 weken peremptoir
Grietke Jensma c.s Contra
Jan van Coelen c/ux; HET HOFF restitueert de req. tegens
verloop van tijd, om alle acten schaden accorden en arresten binnen 3 weken zijn produktie te
mogen doen, condemneert niettemin de impt. in de kosten retardandi processus.

Jan Sibrens impt.

Contra

Abraham Womelius ged. In Factis binnen 3 weken peremptoir.

Sijurd Jellings in qlt. Contra
Euke ( Enke? ) Daniels, c.s gereq. HET HOFF restituerende
de impt. tegens verloop van tijd, om alle schadelijke acten etc. en gunt haar alsnog de tijd van 14
dagen om zijn produktie te mogen den, om binnen 3 dagen na de procedure in staat van wijzen te
brengen, cond. niettemin de req. in de kosten
De 13 nov 1618.
110v
Jelger van Feitsma, Raad en Rentmr. Generaal req. Contra
Pibo Gualtherij. gereq.
HET HOFF cond. de gereq. te gedogen dat de registers stukken en papieren vooralsnog op de
comptoire der domainen blieven berustende; den dat deselve bij het meerder stellen van de
rekeninge, niet anders werden gevisiteerd, ofte besien als in conformité van de presentatie bij de
req. gedaan, daarneffens hen req te leveren een register op de bokinge van het jaar 1614 ( 1616?) en
daarvan de tijd zo ijder cavel ten tijde van de req-de's afgang is geweest ofte anderszins te betalen
aan sch... en intressen; bij gebreke en weigeringe vandien, zowel met het een als het andere gehad
en geleden, en cond. de requireerde mede in de kosten.
Gerrijt Piers, Contra
de erfg. vam mr. Ulrich Heres op de Joure; .... niet bezwaard bij het
vonnis van de Nederrechter ....
de 18e nov 1618.
Marten Claes Req. Contra
Doeke van Jongema, req-de.
In Factis in forma.
Auck Tijalckes req. Contra
Marten Jans. HET HOFF cond. de gereq. de req. te
refunderen de kosten over de contumatie; en in de kosten van het incident.
111.
Hessel Lieuwes Contra
Regnerus Annius, ged. In Factis binnen een maand.
Wathe (Watze) Harkema req.
Contra
Uwe Wierds, HET HOFF rejekteert de
exceptie en cond. de gereq. peremptoir te antwoorden op des impt. eis. Onverkort zijn middelen
ten principale. comp. exp.
Lieuwe Mellema req.
Contra
Haye Obbes req en exc.
exceptie, en cond. de gereq. op des req. eis te antwoorden.

HET HOFF rejekteert de

Jetske van Annijghen ( anjum?) req.
Contra
Jay Wins (?) req. HET HOFF rejekteert
de exceptie en cond. de gereq. peremptoir te antwoorden op des req. eis ....... comp. exp.
De 24 nov 1618.
Feijcke Breutix req. in qlt.
Contra
Douwe Abbema, HET HOFF rejekteert de
exceptie, en cons de req-de ad bidum (?) op de eis van surseance, te antwoorden, ord. partijen .....
tot dupliek incluis, de procenteren te institueren. De kosten Ret. Processus.
111v.
Griet Jans
Contra
Tijaerd Tijallings
cum uxore. ged. Te namptificeren 400 g.gld
mei 1618 verschenen....
Marten Frans Kijl, Franske en Pietke Frans dr. geass met dr. Pieter Baard, dr. medicine binnen
Warga, en deselve Baard als bloedverwant, en conj. pers. van Phie en Doede Frans Martens zonen
en IJdke Frans dr.
Contra
Douwe Hommes Beijma, burger binnen Harlingen,
sampt Tamme Gerardi dienaar des Godd Woords te IJlst. HET HOFF verklaart de eisers niet
ontvangbaar.
Evert Everts, applt
Contra
Dirck Engberts, c/ux applt. en exc. HET HOFF
rejekteert de exceptie en cond. de appelleerde op de applt. eis te antwoorden. Cum Expensis.

Frans van Jongema mede Raad Ord. Contra

Frans van Roussel. In Factis in forma.

Hssel Lieuwes
Contra
Sas Epes req.
HET HOFF cond. de gedoemde (!) te
gehengen en te gedogen dat de sommatie geschiede, en haar gedane oppositie binnen 10 dagen in te
brengen, res. de kosten.
112. De 27e november.
De Magistraat van Dokkum,
Contra
Claes Scheltes, te namptificeren 660 g.gld; 17
strs; en nog 100 g.gld van verschenen huur en intressen; mitsgaders het surplus, en in Factis in
forma.
De 30 november.
Haye Alles Gelsma applt
Contra
Sierck Pieters geapp. In Factis binnen 3 mnd .
De 1e dec 1618.
Aucke Pals impt.
Contra
Jan Claes c.s; ... rejekteert de exceptie peremptoir te
antwoorden .... Res Exp.
Thomas Pieters applt. Contra
Hemme Melles, appde. In conventie, In Factis binnen drie
maanden peremptoir; en in reconventie rejekteert de de exceptie cond. de applt. in reconventie
peremptoir te antwoorden, onverkort de applt. in reconventie zijn middelen in exceptie ... cum exp.
Jeppe Broersma cum uxore
Contra
Gerbrand Pieters. In Factis in forma.
112v.
De 3e dec 1618.
Claeske Nijenhuis wed. Eco Boner, in leven rentmr. binnen Leeuwarden, voor de helft erfg. van
Douwe Nijenhuis, haar vader en haar dragende onder ben v. inv erfg. van Simon Nijenhuis, in leven
burger binnen Leeuwarden; haar broeder die erfg. was van Douwe Nijenhuis voor de andere helft.
Contra
Ludu Jans. HET HOFF verklaart de applt. bij het vonnis van de Nederrechter niet
bezwaard. Cum expensis.
Gerloff Sipckes burger binnen Leeuwarden; en Pieter Steefens binnen Dokkum, als man en voogd
van Claeske Feitses,dr zijn e.h; en c.d.r van de andere mede erfg. van Hendrik Hessels, haar oom, of
anders als conjuncta persona
Contra
Wibren Simons voor hem en als voogd van
Lolck Jurgiens zijn e.h; als erfg. van Trijn Sijpkes zijn e.h's moeder. in het dorp Marsum.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te laten volgen haar wijlen ooms kleren, linnen en wes tot zijn
lijf heeft behoord, met de beide obligatie brieven, houdende op Laes Hiddes en Herman Wijtses, ter
somma van 300 g.gld; de een van de 1e mei de ander van de 16e anno 1610. Mits de halve inboelen,
binnen het huis gevonden, en de helft van de melioratien aan de huizinge, en met de helft van de
accijsen staande echte gevallen, [ PAG. 113.] des dat partijen ein executione zich mogen behelpen
met de stukken ten processe overgelegd. En voorts niet ontfangbaar. En comp. de kosten.
De 6 dec 1618.
Oene Jouckes Oenema, req.
Contra
Buwe Intses c.s; in hun qlt. HET HOFF
restitueert de req. tegens de gevallen schade, en acten tegen hem gevallen, accordeert deselve nog
de tijd van 3 weken, om zijn produktie te laten geschieden, en ret. proc.
Beerend Pieters, zeepzieder; app. Contra
Antie en Hiltie Douwe dr; en mede voor Trijntie
haar zuster's nagelaten weeskinderen, van Douwe Bockes, in dezen geass met Wolp(....t) Bockes
hun oom, HET HOFF verklaart de applt. aangaande de cur. niet bezwaard, en cond. hem mede in
de kosten ten respecte van dien gevallen, en voorts in Factis in forma.
113v.
7 dec 1618.
Ernst van Mellingha ged. Contra
Lenard Huighes ged. In Factis ad primam peremptoir.
Cornelis Edes req.
Contra
Douwe Bockes Abbema gerq.
c,gld 7 str en 5 penningen; voorts in Factis in forma.

Te namptificeren 526

Dr. Albertus Monnikhuis, Contra
Jan Jobs cum socio. ged. HET HOFF, houdende de
procedure aan des gedaagdes zijde voor geconcludeerd, wijst partijen binnen 2 mnd peremptoir .
Cornelis Ennes te Franeker, Contra
Jeldert Jetses te Slapppeterp. HET HOFF cond. de ged.
aan de impt. te betalen 100 g.gld; met schaden etc.
Frans Martens

Contra

Claes Jacobs. c/ux. Te namptificeren 120 g.gld

Deselve

Contra

Thomas Pieters.

Te Namptificeren 120 g.gld.

Dr. Albert Monnikhuis
Contra Sijuck van Winaia (Wijngie)
In Factis.
114.
Vrouw Reijnsck van Dekema e.h van Pieter de Regemortis, ridder en hofmeester van zijn Genade,
en voor Anna Catharina van Dekema, als gesubstitueerde erfg. van Jfr. Jel van Dekama; wed. van
Tijaerd van Jongema; Contra
Schelte van Aebinga; in Marge aangetekend: Jfr. Gerland van
Lijaukema nagel wed. van .... HET HOFF verklaart de impt. in zijn qlt als erfg. van 10 g.gld
jaarlijkse erfelijke rente, uit gedaagdes landen, en cond. hem deze jaarlijks te betalen, met de
achterstal etc..... cum expensis.
Hester van Loo, nagelaten wed. van Nicolaas Vallinc, secr. der stede Dokkum, Contra Thijs
Pieters, burger in leeuwarden. Ter zake van injurien te betalen de somma van 60 g.gld.
Ulcke Piers

Contra

Aelcke Lubberts,

In factis.

114v.
Auck Aebe dr. wed. Tjaard Dircx; binnen Leeuwarden;
Contra
Jelle Breutix en Rints
Poppe dr. binnen Franeker ged. HET HOFF cond. de ged. om aan de impt. te betalen 200 g.gld
met schaden etc.
Balthasar Willems als cur. over Folkerd Rochus en Rints Rochus dr. nagel. kinderen van Rochus
Folkerds, bij Nieske Heerke dr. in echte getogen, betreffende uitsluitend de kwestieuze rekening.
Contra
Pieter Folkards in qlt. HET HOFF cond. de rendant en requireerde, zijn
overgelegde rekeningen, ten processe van Folkard met de huishuren van 1612 tot mei 1614 totaal
47 c.gld; voor beide weesknn. tot ontvang van het ontvang met zestien en elf jaren van 1615 ,
behouden wat aan reparatiën besteed is, ord. partijen rekeningen van ontvang en uitgave te
exhibreren en deze te sluiten, en wat in reliqiua gevonden wordt aan de req. te betalen, en mede in
schade en intressen, en voorts niet ontvangbaar.
Jan Simons, pluimgraaf impt.
Contra
Douwe Hijlckes c.s In Factis binnen 2 mnd.
115.
de 9e december. 1618
Tade Wijbrands olde burger in IJlst, c.d.r. voor Simon Jans zijn zwager. Contra
Thonis
Steffens, Rienck Epes en Frerck dirks in hun qual. HET HOFF doet te niete het vonnis van de
Nederechter, en bij nieuwe sententie, verklaart 9 dat hij(?) ten processe verhoord werde, terecht
gedaan te zijn, volgende de effecte, te zullen zweren en en cond. de geappellerde originaal hun
handen van de gearresteerde penningen mede ten processe nader gementioneerd, en cond. de applt.
originaal een der crediteuren mette arresten en appellant in preferentie salf zijn ontscheijden (??) en
in conformité van dien betaling gedaan, verklarende de appellant tot zijn vordere eis niet
ontvangbaar.
Sijdts Jans als curatrix over haar zoon Jan Everts getogen, in echte getogen bij Evert Luijtiens. impt.
Contra
Claeske Douwe Nijenhuis dr. ged. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen
128 g.gld; met schaden en intressen. Cum expensis.

Hessel Lieuwes, triumphant
Contra
Pieter Jans gedoemde. HET HOFF zonder te
letten op de geproponeerde exceptie, wijst partijen in Factis in forma.
Dr. Albertus Monnikhuis

Contra

Sijuck van Winia te namptificeren 320 c.gld.

Mr. Regnerus Bras, impt.
Contra
Andries Rienks gedaagde; In Factis binnen 3 maand.
115v.
Simme Johaens als cur. voor Melle Johaens, zijn broeders nagelaten weeskind en erfg. onder ben.
v. Inventataris.
Contra
Mennolt Joursma, althans in Akkerwolde, in de
grietenij Dantumadeel. ( geen dictum)
Jurgien Hendriks burger der stede Leeuwarden, req.
Contra
Sas Epe dr. wed. van
Meijle Rinnerts, als cur. voor haar kinderen en geassisteerd met Rinnert Meijles haar oudste zoon.
HET HOFF doende recht ten principale verklaart de uitspraak van de Commissaris onder
overleveringe van stukken in de inventaris met AA verhaald, executabel, dienvolgende cond. de
gereq. te betalen 685 g.gld; als rest van meerdere somme, met schaden etc. en in de kosten tot
'sHoffs taxatie.
116.
Johannes Bernardi burger in Leeuwarden; als last hebbende van Michiel de Bahaine en Jean
Columbier, als executeurs van het testament van Wilhelm Walcourt en Francina de Flocque,
gewoond hebbende te Frankfort, en de gezamentlijke erfgenamen geïnstitueerd bij testament;
Contra
De Gecommittterden van de administratie van de kloostergoederen, van de stad
Groningen en Ommelanden. ....., HET HOFF cond. de gedoemde hun oppositiën kosteloos en
schadeloos af te doen.
Serapion Sminia domheer te Utrecht, impt.
Contra
Ernst van Ailua gedeputeerde, en
grietman over Oost Dongeradeel, en Hero Hottinga nom ux; voor de erfg. van Gerben Gosses ged.
HET HOFF verklaart de impt. tot zijn eis alsnog niet ontfangbaar. comp. exp.
Beernd Jacobs rq.
Contra
Joris de Chomijs, req de.
POINCTEN: 1. Oft die
schuld van 300 c.gld niet voor een deel mede procedeert van fact..... ? 2. Indien ja, hoeveel zulks
daarbeneffens en tot wat somme de selve gerechtigd waren, bedragen. 3. Ofte die afrekeninge en
liquidatie is gemaakt bij het passeren van de liquidatie of alenige van te voren? 4. In wat rekeninge
de driehonderd de triumphant zijn goed gedaan is? 5. Indien deselve nog voorhanden is te
recouvreren? 6. In wat rekeningen en wanneer de req. zijn geld gedaan, de 335 c.gld; mee zijn? 7.
ontvangen heeft, na date van de gepasseerde acte, allene; 8. oft en wanneer zulks zijnde gedaan?
116v.
Dr. Albertus Monnikhuis, adv v.d Hove
Contra
Sijuck van Winia, ged.
.. tot
versterkinge van zijn eed gedaan ... onaf.......
Intse Nolkes als m.e.v van Martijen Jacobs dr. zijn e.h, en c.d.r en als procuratie hebbende van
Mewis Jacobs, en Rints Jacobs allen binnen Bolsward. Triumphant
Contra
Diewe Meuwes wed. van Lieuwe Hanckes voor haar en haar kinderen. HET HOFF cond.
de gedoemde haar oppositie kosteloos en schadeloos af te doen, des dat deselve haar zal mogen
behelpen in de liquidatie van de sententie, met de rekeninge en de vordere stukken daarbij, en de
triumphant zijn defensiën ter contrarie comp. exp.
Dr. Wibrand Bras impt.
Contra
Tijaerd Hettes c.s; In Factis binnen 2 maand peremptoir.
117.
Gerrijt van Angium, commies van de ontv. gen. der Geunieerde Provinciën, als last hebbende van
Tijmen van Wolbergen, mede commies, Marten Heijts (?) schipper tussen Sneek en Leeuwarden, de
wed. en efg van Jan Gerbens, in leven mr. timmerman, en Jan Femmes te Cornjum, als het recht
hebbende van de erfg. van Sicke Douwes,
Contra
Sijds van Botnija, en Jfrs. Bauck
en Tijed van Botnia als erfg. van wln. Sijds Botnia hun vader; ( rest doorgehaald) HET HOFF

adproberende de besognen van de deurwaarder, cond. de ged. haar oppositien kosteloos en
schadeloos af te doen. Cum expensis.
Douwe Thomas, cum socio, req.
Contra
Pieter Sibrens req-de. HET HOFF restitueerde
de req. tegens de acte van conclusie, accordeert hen nog de tijd van 8 dagen om hun produktie te
mogen doen. En cum exp, ret. proc.
117v.
De Heren Gedeputeerde Staten dezer Landschappe,
Contra
Reijn Jans in de
Veenwolden. HET HOFF verklaart de opzegginge van het vheen terecht gedaan, dienvolgens cond.
de ged. de rekening van St Petri ad Cathedram 1617 ongehouden en ongegraven te laten, en te
ontwijken en te verlaten, en te betalen schaden en intressen, etc en comp. exp.
Roijmer Roijmers Posthumus te Waexens, bij Bolsward, voor hem en als last hebbende van Jacob
Pieters Popma, en deze c.d.r voor Tetske Popma, zijn zuster, en voor de 5 onmondige kinderen van
Aettie Joannes (?) bij Pieter Enckes (?) getogen; alsmede van Marten Sipkes voor hem en c.d.r;
voor Sien en Auck, Sipcke Tollinga drs; impt.
Contra
Douwe Seerps wonende te
Teerns ged.
HET HOFF cond. de ged. te gehengen en te gedogen bij commissie van den Hove werde
geprocedeerd.... tot inventarisatie van alle de goederen bij wln. Taetke Popma nagelaten, en metter
dood ontruimd, deselve met overroepinge van alle de daar aan gelgen .... te voltrekken, alsmede de
impt. door exhibitie van alle instrumenten actien en munimenten de goederen van de erfenisse van
vs. Popma enigszins concernerende ende onder de ged. berustende met ede gesterkt en verklaart de
impt. tot zijn vordere eis niet ontvangbaar.
118.
Dr. Albertus Monnickhuis, adv. v.d Hove als het recht hebbende van Claes Bornstra, deurwaarder
van den Hove, voor hem en zich sterkmakende voor de erfg. van Suster Scheltes zijn overleden
huisvrouw. Contra
Sijuck van Unia (Winia, Wijngie?) te Marrum, Claes Bornstra met
voldoende statisfactie, de judicio s.... en als iuditatum(?) solvi mitsgaders hypothecatie zijner
goederen intervenierende voor Dirck Jans zijn borge, en in die qual. gedaagde. HET HOFF in het
reguard van de gedaagde Bornstra , cond. deselve de gecedeerde schuld achterwesende net de
aankleef van dien bekomen, ofte anderzins de penningen nader ten libelle gementioneerd te
refunderen en de imt. te betalen met schaden etc; en met de kosten van de proceduren hierin
gevallen, en doende recht tegen de ged. Syuck Winia op de verzochte provisie cond. deselve onder
den Hove te namptificeren de helft van 508 c.gld; en voorts in factis.
Dubbrich Cents en Gelasius Hebbonis dienaar des Godd. Woords te Deersum, req.
Contra
Joost van Heerma en Hotse Rompkes te Sneek, en onder hypt .hunner goederen en submissie van
den Hove intervenierende voor Sijds Donia, en Rompt Jacobs als kopers en caverende voor Jan
Meijnardts en Remck Kennema zijn huisvrouw. HET HOFF cond. dr. Sixtus van Donia en Rompt
Jacobs om de koppenningen van de landen onder haar berustende in handen van de Commissaris te
consigneren omme bij de req. ofte die daartoe bij uitsprake van preferentie bevonden zullen worden
gerechtigd te zijn onder cautie de restituendo gelicht en cond. de ged. zulks te gehengen en te
gedogen. En compenseert de kosten.
118v.
Roeloff Jochums, wonende op Beetsterzwaag, als last hebbende van Frouk Hessels zijn uter(d)ine
(??? ) zuster en als conj. pers. voor de onmondige kinderen van Eijsse Hessels zijn overleden Uterne
(??) broeder en c.d.r
Contra
Eijdzo van Terwisga, gereq. ( leeg, geen uitspraak)
Cornelis Jans te Hallum, als m.e.v van Griet Pieters, als mede erfg. van wln. Trijn Jacobs, zijn e.h's
moeder req. en triumphant
Contra
Jacob Pieters voor hem en alsnog vervangende
de persoon van Claeske Douwe dr. Nijenhuis, en deselve in conformité van acte ten processe
overgelegd met EE intervenierende, req. en gedoemde. HET HOFF ordonneert dat de penningen
van de voorgaande sententie van 27 febr. laatstleden onder de presentatie in het 6e artikel gedaan en
in het 28e artikel van het repliek, gedaan haar voortgang zal hebben, op de somma van 1592 Lb. 13

str .en 8 penningen; vervat in de artikelen van juli 1612; onverkort de 60 Lb bij nieuwe instentie
zijn recht en de triumphant zijn defensien, zo nopens het verkochte hornleger, peerden en vorder
huismanne gereedschap. Op poincten voor Ulenburg en verklarende de triumphant hier te boven
niet ontfangbaar POINCTEN: 1. Wie de hoornbeesten, peerden, en vorder huismanne gereedschap
van Trijn Jacobs dr. heeft gekocht? 2. Aan wie en voor hoevele ?3. Ende wie de penningendaaeraff
heeft ontvangen 4. Item , waar de selve zijn bekeerd, voorts, daer aff de bescheiden te recouvreren.
119.
De 11e dec 1618.
Anne Sibolts, herbergier in Heeg applt
Contra
Riemer Harings mede Gedeputeerde, als
het recht hebbende vn Fonger Harings zijn broeder. ... niet bezwaard bij het vonnis van de
Nederrechter.
Bennert Sappema als vader en voorst. van Ritske Sappema zijn zoon, bij wln. Rixt Hettinga
getogen, en erfg. van Sibrant en Fed Hettinga, req en triumphant Contra
Catharina van
Stoltenburg nagelaten wed. van Taco Hettinga; nu e.h. van Sijtie Tyepckes te Hantum; req-de en
gedoemde. HET HOFF ord. de gedoemde haar oppositie kost en schadeloos af te doen, onverkort
haar recht neffens haar presentien. Etc.
Sibbel Agge dr. e.h. van Willem Sijbrands, glaesmaker, te Sneek Contra
Christoffel Triano
(?) HET HOFF cond. de req-de te gedogen dat de executie in preferentie geadmitteerd werde
nopende hetgeen bevonden zal worden haar in de contemplatie van haar moeders admis.... te regte
verklarende de req. voorts niet ontfangbaar. En comp. de kosten.
117v.
Mr .Poppe Jelles applt.
Contra
Eelck Sijnes applt; HET HOFF verklaart de
applt. niet ontfangbaar.
Ede Claes te Achlum, impt.
Contra
Tijerck Steffens te Monnikhuis bij Tzum, ged.
HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen inzake injurien 8 g.gld cum expensis.
Arent Martens appellant,
Ipcke Ipckes te Itens, Contra
Dirck Jans c.s req.

Contra

Hendrik van Marsum. IN Factis in forma.

Dr Suffridus Nijenhuis.
Contra

Vooralsnog niet ontfangbaar.

Bocco van Feijtsma c.s In Factis.

Decken Gosses req.
Contra
Fedde Rinckes, req-de In Factis binnen 2 mnd.
120.
Hendrik Oldendorp burger binnen Leeuwarden, impt.
Contra
Sijuck van Wijnia
wonende te Blija, als erfg. van Deijtse van Wijngie ( Winia) zijn broeder, en onder verb. van
goederen intervenierende voor Lijkle Jurgiens te Nes en Gabbe Jans gedaagden.
HET HOFF cond. de interventeurs te betalen 50 g.gld ter zake nader in het libel uitgedrukt, met
schaden etc; en de mede ged. Gabbe Jans te gedogen als ook zijn oppositie daartegen aff te doen,
behoudens de interventeur zijn recht aangaande de resterende onbetaalde kooppenningen. En comp.
de kosten.
Eijse Terwisga, Triumphant, Contra
Homme Oenses (Oedses?) nom ux. en Pieter en
Rommert Foppens ged. HET HOFF taxerende de kosten tot 38 g.gld en 7 strs cond. de gereq. de
somma aan de triumphant te betalen. Met de schaden etc...
120v.
Sijbold Birdes Buma, mede assessor van Wijmbritseradeel, applt.
Contra
Hessel
Meijes en Jan Lijuwes, lijndraaier wonend te makkum, als voorm. over Wibe Meijes, appelleerden.
... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederechter.
Jan Willems de Kij (Quij) c/ux

Contra

Dr. A. Monnikhuis, voor hem, Henrik van

Marsum en Henricus Hero Joachimij voor hem zelven als vader van zijn knn. bij Trijnke Michiels
Swarts en daarvan erfg. .... te consigneren de kooppenningen van de gekochte huizen, ten
processe geroerd, en te gedogen dat die na de uitgewezen preferentie, onder de crediteuren werden
gedistribueerd, mits dat de schulden van wln. Michiel Swarts en zijn e.h daaraf werden getrokken
comp. exp.
Hessel van Hermana,
Contra
Mr. Eelco Dronrijp, HET HOFF rejekteert de exceptie
en cond. de ged. peremptoir te antwoorden.
121.
Sijuck van Wijngie te Marrum,
Contra
Bocco van Bourmannia Grtm .van
Hennaarderadeel; en Wibrand Johaens, req-den. HET HOFF cond. de vs. Bocco te betalen 1850
g.gld; en 50 g.gld met schaden etc...; en de mede gedaagde tot zijn eis en conclusie niet ontfangbaar
onverkort Bourmannia's recht.
Johan Martens Gravius ontvanger van Wijmbritseradeel, en Barbara Hoijtema e.l; als cessie en
transport hebbende van Pier Lolles, en deze als m.e.v van Bauck Jelle dr.
Contra
Lolle Piers voor hem en voor Jancke Buwe dr. zijn e.h.; en c.d.r onder varband van goederen.
HET HOFF verklaart de impt. niet ontvangbaar. En comp. de kosten.
121v.
Dezelfden
Contra
Dezelfden: HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 400
g.gld met schaden en intressen etc.
Pier Lolles te Witmarsum voor Bauck Jelle dr; in conv. en in reconventie Contra
Johan Martens Gravius, ontvanger van Wijmbritseradeel; idem idem.
HET HOFF cond. de gereq. de req. te betalen 500 g.gld; als rest van meerdere somma, met schaden
etc... ; mits de req. stelle genoegzame cautie, voor de 5 florenen in het accoord genoemd, van 7
maaart 1614; en verder niet ontfangbaar. Doende recht in reconventie cond. de requireerde de req.
te leveren, de ondermate van de verkochte landen, volgens het koopbrief, en voorts de protestatien
tegen de proclamanten gedaan, kost en schadeloos af te doen. comp. de kosten en voort in Factis in
reconventie voor Hillema voorgaande Commissaris.
122.
Jelger van Feijtsma, rentmr. gen. en Raad Contra
Pibo Gualtheri. HET HOFF cond. de
gereq. zijn oppositie kost en schadeloos af te doen, cum expensis, nochtans de gedoemde zijn recht
aangaande zijn tractement, en coursen vandien; zo naderhand bevonden al worden.
Geert Hendriks, brouwer en burger binnen Leeuwarden; voor hem en Anna Jans dr. zijn e.h;
Contra
Jacob Jans als man een voogd van Dieuwer Jans, voor haar en voor haar broers en
zusters; en c.d.r
HET HOFF cond. de ged. aan de im pt te betalen de helft van 50 g.gld en de
helft van 20 gelijke guldens, en 15 str; ieder bedrag met schade etc....
122v.
Lisck van Heringa c.s Contra
Worp van Tyessens. Contumax, voorts in factis.
Jan Willems de Kij
Contra
Sijuck Itsma HET HOFF ord. partijen voor Hannia,
POINCTEN. 1. Hoeveel penningen bij hem, de hij ontvangen zijn? 2. Deselve tegens zijn
competentien te liquideren.
Marithie Boijens Req.
Contra
Olphert Herts. Te compareren voor voorgaande
Commissaris POINCTEN 1. Ofte bij haar Marithien Boijens tot 3 posten van uitgave van de
rekening met GT ten processe overgelegd, ook mede uitgerekend is als in den posten met GG en
BB verhaald. En hoe veel. 2. Ofte Olphert Herts (Heres?) van Aeriaean ten processe geroerd of dat
iemand van zijnent wegen geld ontvangen heeft, in wat jaren hoe dikwijls en aan wat schuld. 3. Of
hij van Joost Piers van Marithiens wege ook mede als ens geld ontvangen heeft, hoe menig maal, en
aan wat voor schuld. 4. Hoe die rekening hem Olferd van zijn kijnders wegen competeert, en voor
de dood van wln. Jan, Cornelis Alberts verschenen als daarna zijn betaald.

123.
Neeltien Dirks req.
Contra
Jan Jobs req. HET HOFF ord. partijen te compareren
voor Hillema Rd. Ord. die de overgelegde rekening neffens de liquidatie poincten zal heren
verstaan en sluiten. Binnen een maand nakomend.
Carst Wisses, req.

Contra

Douwe Jorcks req.

In Factis binnen 2 maanden peremptoir.

Luijtgen Hendriks gezworen gemeensman binnen Leeuwarden, impt.
Contra
Jeltze dr. wed. Hendrik Feijen in leven schepen deser stede. ... niet ontvangbaar.

Aeltie

Wibe Gerrijts appellant
Contra
Pieter Harckes appelleerde; ... voor Doijem
voorgaande commissaris POINCTEN. 1. Oft de partije die de koe heeft gekocht van de appelleerde,
dezelfde koe is? 2. Ofte Gortigheid (?) een inwendig of uitwendig gebrek is? 3. Hoe men kan weten
of deze koe gortich is ofte niet? 4. Ende oft deze beesten ....... vanwege het vs. gebrek sterven oft
na lankheid van tijd gere... suveerd (?) worden en of niete komen? 5. Wien, wat, binnen wat tijd
geschied? 6. Ende of de koe stervet vermits extra ordinaris grote vuijligheid, en stinkende
gortigheid, zulks wel drie maanden onder de leden heeft gehad?
123v.
Gerloff Rienks en Rinck Alle dr. e.l. onder de klokslag van Leeuwarden.
Contra
Jan
Jelmers Versteveren, op het Heerenveen, en gecaveerd hebbende voor Gerland Oennama zijn
huisvrouw, ged. en gecontumaceerde. HET HOFF gezien de citatien en houdende de obligatie van
7 dec 1617 voor bekend cond. hem 200 g.gld te betalen met schaden etc....
Jan Alberts wonende in de Noorder Drachten. impt.
Contra
Sijouck Jans wed.
Andries Folkerds, voor haar en haar kinderen. Ged. HET HOFF houdende de brief van obligatie
van 3 maart 1606 voor bekend cond. de ged. te betalen 22 g.gld met schaden etc, en in de kosten
Adriaen van der Chijs biersteker binnen Leeuwarden. impt.
Contra
Pier Gerbens
Winia, burger binnen Sneek, ged. en gecontumaceerde. HET HOFF houdende de overgelgde obl.
van 8 jan 1603 voor bekend cond. de ged. te betalen 30 c.gld met de schaden etc. en in de kosten en
boeten.
Meile Outgers
Contra
Hendrik Jans ged. Te namptificeren de somma van 15 c.gld
en voorts in factis.
124.
Dr. Focco Feikens mede suppoost voor den Hove; impt. Contra
Jan Hendriks op de
Jouwer ( Joure) als borge en principale debiteur van Jacob Sibis in Bandster schans. HET HOFF
houdende de overgelgde brief van 19 sept 1614 voor bekend cond. de ged. aan de impt. te betalen
24 c.gld en 14 strs; met schaden etc...
Hans Jans Langweer burger binnen Leeuwarden impt.
Contra
Roeleff Heerckes te
Marrum, voor hem en voor Reijnu Claeses zijn e.h; ged. en gecontumaceerde. HET HOFF gezien
de overgelegde obligatie van 13 okt 1617 cond. de ged. te betalen 65 c.gld onder deductie van tien
gelijke guldens, met schaden etc...
Dirck Ulbes molenaar buiten Leeuwarden, Tzomme Jouws wonende te Belkum, als m.e.v van Aeff
Ulbes, en His Ulbes te Jelsum,
Contra
Johan Claijs en Carste dr; nu onder de klokslag
van Kollum. HET HOFF houdende de obligatie van 1e nov 1604 voor bekend cond. de ged. te
betalen de somma van 50 g.gld met schaden etc....
Jan Hermans burger binnen Leeuwarden, als man een voogd van Auck Martens dr, impt.
Contra
Jelle Cornelis en Griet Taeke dr. mede aldaar. HET HOFF houdende de obligatie
d.d. 6 juli 1616 voor bekend cond. de ged. de impt. te betalen 100 g.glds met schaden etc.... en in
de kosten en boeten.

124v.
Hendrik Claes burger binnen Leeuwarden, al voorstander over zijn dochter Geertien, nog
minderjarig zijde; impetranten
Contra
Minne Falck gedaagde. HET HOFF cond. de
gedaagde zijn actie alsnog binnen 2 maand in te stellen, bij gebreke van dien interponeert
perpetuum silentium, cum expensis en met boeten.
Roeleff Jochims in qlt impt.
Contra
Eijdse Terwisga, ged. .... wederomme voor
Ulenburgh die hen zal verstaan etc.... en dan den Hove rapport doen.
Gabbe Jans in qlt. imp.
Contra de erfg. van Sicke Tziallings. HET HOFF houdende de
exceptie aan des gedaagdes zijde voor geconcludeerd, cond. hem peremptoir op de eis van de impt.
te antwoorden. Onverkort zijn middelen peremptoir ten principlale en comp. exp.
Sijurd Seerps, impt.
Contra
,binnen twee maand peremptoir.

Rijurdt van Juckema, ged. In Factis voor Hannia

Anna Geerts exc.
Contra
Ernst Assies excipient, het HOFF verklaart de exp-de alsnog
gehouden te zijn met de eisende partije ad litem te contesteren. Reserverende de kosten.
Sijts Dirks impt.

Contra

Sipcke Sipckes In Factis binnen 2 maanden peremptoir.

Hessel van Hermana

Contra

Haije van Scheltema ged. In Factis b. 2 mnd per.

Sibrand Unia (vania?) c/ux
obligatie..... leeg.

Contra

Cleas Jacobus c/ux. HET HOFF houdende de

Jacob van Loo impt. en excipient.
Contra
Sickien Brandenburg, ged. HET HOFF
rejekteert de exceptie, cond. de ged. peremptoir te antwoorden op des impt. eis, nopende de
verzochte rekening van inkomste en ball? En het emploieren van de penningen tot afdoeninge der
schulden mitsgaders het bevrijden voor de helfte van deselve schulden; verklaart haar van haar
vordere citatien van eijsch, onthouden te zijn, te antwoorden ofte haar litem te contesteren,
onverkort partijen pacht (?) neffens de ingekomen rekeningen bevonden....
125v.
Douwe Abbema impt. en exc.
Contra
Sijuck van Wijngie (Vinia) ged. HET HOFF
rejekteert de exceptie en cond. de ged. de besogne (?) over te leggen en peremptoir op de eis te
antwoorden. Res. Expensis.
126.
1619
DE EERSTE RECHTDAG GEHOUDEN DE 19e JAN 1619 ( dus voor de 2e keer?)
Rienck Hoijtes appelllant

Contra

Intse Jouckes appelleerde. In Factis in forma.

De overste Georg van Lijauckema req, en triumphant
Contra
Douwe van Hettinga te
Wommels, als cur. lit. over Tialling van Camstra, de jonge, en Jfr. Tijemck van Aebinga, wed. van
Tialling Campstra de oude, haar man, en als voorts van haar kinderen Homme en Goffe Camstra.
Req-de.
HET HOFF cond. de gereq. de immissie en oppositie tegen de sententie van 19 mei
1618 gedaan af te doen, ord. dat deselve zijn voortgang zal hebben, onder genoegzame cautie, bij de
triumphant in zijn repliek verhaald, zo voor de melioratien impensens, als verkochte Veris (?) als
mede aangaande de vruchten profijten en emolumenten die aangaande. En compenseert de kosten.
126v.
De 27 jan 1619.
Meile Outgers
Contra
Anne Jouckes c/ux In Factis binnen 6 weken peremptoir.

Brecht Pieters
Contra
Wibren Simons. In Facties binnen 2 mnd. peremptoir.
De 28 jan.1619.
Truijcke Gijsberts e.h. van Tijetse Ottes, burger binnen Leeuwarden. Contra
Mr. Martinus
ten Hore voor hem en Antie Hessels zijn huisvrouw; HET HOFF cond. de gedaagden tesamen en
Antie Hessels voor haar alleen, aan de impt. te betalen de somma van 800 c.gld met schaden etc.
afgetrokken daarvan 2 zilveren mesheften, de vlieger, het borstlijff, de blauw paarse rock, met de
golden ringen, mits de impt. hun betalinge bekomen, waarbij de ene de ander kan vrijen en
aangaande het Kaijssel en andere percelen voor de commissaris POINCTEN: 1. Oft het kaijssel ,
de twee zilveren mesheften, ringen, vlieger, borstlijff, blauwe rock, ende moff bij de gedaagde
Antie in huis ge bracht is? 2. Oft de mede gedaagde ten Hore, daarvan geen kennis heft gehad? 3.
Oft de vs. goederen verkocht zijn, en of ten Hore daar geen kennis van heeft gehad? 4. Oft Ten
Hore de penningen daarvan niet heeft bekomen, niet de helft ontvangen in het geheel, of voor een
deel?
127.
Viglius Buigers als man en voogd van Jfr. Elisabeth van Ockingha,
Contra
Jan Simons
te Mantgum. HET HOFF taxerende de jaarlijkse huur van ieder pondemaat tot 2 g.gld; ord. dat de
executie van de sententie van 27 okt 1615 zijn voortgang zal hebben, tot het getal van 57
pondemaat. En verklaart de eiser en triumphant voorts niet ontvangbaar. En comp. de kosten.
Jan Blocq impt.
Contra
Luts van Scheltema voor haar en nom librorum, te Ausbuuur,
Gerrijt Beerns en Indtke Freerks e.l. en Egbert Jans ged. ...bij provisie te namptificeren 496 g.gld
en voorts in factis.
Ocke Sijoucke Phannis als procuratie hebbende van Sierck en Hendrik Lieuwes. Contra
Gosse Watses c.s in qlt. In Factis in forma voor Lijklema.
Willem Isbrands impt.
Contra
Trijn Romckes dr. c.s gad. In Factis voor
Hillama, om te accorderen, zo niet peremptoir binnen 6 weken.
127v.
Gellius Hillama Rd. Ord. vanwege Auck Haersma zijn huisvrouw, en vanwege Aernt Haersma, en
c.d.r. onder verband van goederen Contra
Sierd Buwes bij Smalle Ee. ged. en gec.
HET HOFF houdende de overgelegde huur cedulle voor bekend, d.d 1 mei 1618 cond. de ged. de
impt. te betalen 200 g.gld in een en 66 in een andere pertije, en nog 36 gelijke guldens, en de
kosten over de opzegginge, en tauxen voor de Nederrechter gevallen, in een vierde pertije, met
schaden etc...
Hessel van Hermana tegenwoordig wonend te Leuven in Brabant als immobilium possessor in deze
provincie zijn persoon en goederen de Hove zijn beguterd (??) onder behoorlijke satisfactie, de
judicio fisci et judicatem solvij met electie domicilie ten huize van Regner Annius mede advocaat in
den Hove.
Contra
Mr. Eelke Dronrijp, advocaat als volm. van de crediteuren van
wln. Johan van Hermana. HET HOFF verstekt de gedaagde van antwoord, en houdende het
proces voor geconcludeerd cond. hem om zijn gedane protestatie kost- en schadeloos af te doen, en
in de kosten tot 's Hoffs taxatie.
128.
Gerrijt Reijnolds en Greetke (?) de Bruijn e.l te Leeuwarden impt.
Contra
Arien
Willems en Griete Landegge, binnen Embden e.l; hun personen en goederen gesubmitteerd
hebbende en kiezende domicilium citandi ten huize van Sicco van Dekema nu binnen Leeuwarden
wonende. HET HOFF houdende de overgelegde obligatie voor bekend cond. de gedaagden en elk
apart te betalen 470 c.gld; met schaden etc. en in de kosten.
Wibrandus Hectoris c.s
Contra
Dr. Gellius Hillama. HET HOFF restitueert de req.
tegens verloop van tijd, onder presentatie bij repliek gedaan, accordeert hem alsnog de tijd van zes
weken om zijn produktie te mogen dien. En in de kosten van het playdoije.

128v. EERSTE RCHTDAG GEHOUDEN NA VASTELAVOND dn xvi-den februarij 1619.
Sijerck Johannes Mollema wonende binnen Harlingen,
Contra
Folpert Baard secr. van
Menaldumadeel. HET HOFF onder de verklaring en presentatie bij de req. gedaan cond. de req-de
het reversaal wederomme te a.... en refunderen. Comp. Exp.
Johannes Jacobs

Contra

Mr. Eelco Dronrijp Contra

Aesge Tijaerds. In Factis binnen 6 weken.
Hssel van Hermana.

In Factis voor v.d Sande.

Lieuwe Jarichs impt. Contra
Rinnert Sijtses. Ged. HET HOFF gehoord de eed bij de impt.
gepresenteerd, rejekteert de exceptie, en cond. hem op de impt 's eis te antwoorden.
129.
Jan Nitters c/ux
Contra
Cornelis Meuws ( Meuwis) ged. ... ongehouden om op des
impt. eis te antwoorden.
Christiaan van Oosterzee, Grtm v. Lemsterland; mede erfg. van wln. Jan Aueckes zijn vader, en
recht hebbende van de andere erfg. Contra
Jfr. Tet van Douma wed. van Sijds van Botnia.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de helft van 2280 g.gld; met schaden etc...
Trijncke Gisberts geass. met Tijetse Ottes, req.
Contra
Mr. Martinus ten Hore voor hem
en als last hebbende van Antie Hebbe dr; zijn huisvrouw. HET HOFF cond. de req-de om de
poincten van Officie ten playdoie binnen 4 weken te beantwoorden, en te gehengen tot dien einde
werde geprocedeerd tot opening van het selve en voorts te procederen naar de stijl van het Hoff,
reserveert de kosten.
129v.
Douwe van Hottinga als geauth cur. over Tialling van Campstra, de jonge, en Juffr. Tijempck van
Aebinga wed. van Tialling van Camstra,als voorst. van Homme en Gosse van Camstra. Contra
De overste Georg van Lijauckema. HET HOFF cond. de ged. bij provisie te gedogen de taxatie van
de goederen, en percelen ten processe geroerd, zonder prejudicie van partijen recht, voort in factis.
Rinck Gerloffs gereq.
Contra
Doeke Pieters, c.s. HET HOFF rejekteert de exceptie
bij de req. en cond. hem peremptoir te antwoorden. Res. exp.
Hugo Petri; in qlt
Contra
de Hopman Quirijn de Blau, HET HOFF ord. partijen te
compareren voor de comm. v.d. Hove die hen zal verenigen, indien niet hem informeren op de
faicten, en binnen 2 mnd peremptoir.
130
Meile Outgers Req.
Contra
Laes Hendriks en Liolle (Lolle?) Rommerts, als
intervenierende voor de vs. Laes. HET HOFF verklaart de impt. en interventeur ... tot zijn eis en
conclusie niet ontfangbaar. Comp. kosten.
Auck Allardts req.. Contra
Aeff Dirks req. en exc. HET HOFF rejekteert de exceptie
cond. de gereq. om peremptoir te antwoorden op des impt 's eis.
Idsard van Sickingha impt.
c.gld en voorts in factis.

Contra

Sijds van Botnia ged. Te namptificeren 553

Epe Hayes, mede klerk in de griffie van dezen Hove, impt.
Contra
Dr. Tzaling
Riemersma, adv. v.d Hove ged. en gecontumaceerde HET HOFF houdende de overgelegde
obligatie voor bekend d.d. 26 aug 1615. voor bekend, cond. de ged. te betalen de somma van 100
c.gld onder deductie van 50 gld reeds betaald, met schaden etc....
138v.
Dirck en Jan Gerrits zonen te Wirdum, en als cur. over Lijsbeth Dirks haar zusters kinderen, bij

wln. Douwe Eekes Popta.
Contra
Rue ( Rieu?) Frans Everts wed; binnen Dokkum
als moeder en voorst. van haar kinderen bij de vs. Frans; en erfg. van Focco Everts. .... niet
ontfangbaar........... .
Hessel Sibrandts impetrant, in conventione en ged. in reconventie
Contra
Dirck
Alberts dito in omgekeerde volgorde. .... te compareren voor Ulenburgh; POINCTEN: 1. Ofte de
275 c.gld die de gereq. heeft gekort in zijn 1e termijn, van 300 gelijke guldens zijn geweest gemene
schuld van hem gereq. en zijn wln. huisvrouw, Trijn Dirks. 2. Item ofte de 66 gelijke guldens
gekort in de 100 van de andere termijn aan Dirk Dirks en de gereq. zoon verschoten, en of ze voor
betaling hebben getekend? 3. Oft de honderd dalers, bij mr. Frans Jans van de req. in conv. in
afkortinge ontvangen, de schuld zijn geweest van de requireerde, alleen, dan of deselve schuld zijn
huisvrouw Trijn Dirks mede heeft aangegaan. [PAG 131] 4. Oft de gehele bruijckwaer van Billand
waarvan de gereq. aan Dirks Dirks en Sijts Sijne dr. de helft heeft overgedragen niet in het gemeen
heeft toebehoord, alsmede van 5 morgen Blijken, aan de req. conv. overgedragen. 5. Hoe veel en
wat erfg. Trijn Dirks heeft nagelaten.? 6. Ende ofte Dirk Dirks de penningen bij hem ontvangen
volgens de kwitanties van 9 of 15 mei van het jaar 1612 niet hebben mogen competeren. 7. Zo niet,
waardeur? 8. De zelve penningen van de req. conv. heeft laten ontvangen ende zolange jaren daar af
geen interpellatie heeft gedaan?
Dirck Willems n/ux en last hebbende van Tijaard Jellerts (?)
Contra
Barthout Barthouts
op het Bildt, aan St Jac. Parochie. gereq. en gedoemde. HET HOFF verklaart de gedoemde en
opposant met de overgelegde stukken niet te mogen volstaan, en cond. die te vergroten met de
rechte estimatie der landen, Adriaen Barthouts ten deel gevallen, of zo het bij zijn versterven is
geweest, alsmede met de percelen van inboelen levendige have en anders, bij de gedoemde in zijn
reponsien aan de triumphant, in zekere positiën en additionele positiën bekend, verklarende de
triumphant tot zijn vordere verzoek niet ontfangbaar. Onverkort partijen hun recht aangaande voorg.
sententie. ... en comp. de kosten.
Jfr. Anna van Aelstra impt. Contra
Gerrijt Cents n/ux, In Factis en binnen 1 maand
peremptoir.
131v.
Mr. Jelte Poppes cum sorore,
Contra
Dr. Regnerus Annius, c.s. In Factis voor
Ulenburg, en binnen een mand peremptoir.
Jacob de Valck impt. Contra

Stoffer Jans gedaagde. In Factis binnen een maand.

Bote Bielsma, veltscheerder van de comp. van de hopman Johannes Frans zn. Stellingwerf, en
Janthien Messings e.l impt.
Contra
Impck Popcke dr. wed. Hidde Jans in leven
wachtmr. binnen Dokkum, voor haar en haar kinderen, ... de overgelegde obligatie d.d. van 22
april 1608 cond. de ged. de impt. te betalen 100 c.gld met schaden etc...
Hessel Rijurdts c.s ;
Contra
Jan Sakes ged. .... te compareren voor de comm. die
hen zal verenigen indien doenlijk, indien niet hem nader op de faicten te informeren.
132.
De 3e maart 1619.
Abraham Jans c/ux impt.
Contra
Wilcke Johannes, ged. HET HOFF rejekteert de
exceptie conde deselve procurans (?) acceptant te stellen en voort met de impt. volgens de laatste
retroacten na de stijl van den Hove te procederen. Cum. Exp.
Dr. Dothias Wiarda c.s
Contra
peremptoir te antwoorden.....

Rienck Doeckeles, req. .... rejecteert de exceptie; en

Frans Aberts, hoedstoffeerder te Leeuwarden; met Jan Frans zijn zoons testament. impt.
Contra
Saeke Offes kamerbode der Heren Gedeputeerden, onder hypt. van inventaris, goederen en

salariering (?) intervenierende voor Focco Feikens. HET HOFF cond. de ged. te restitueren de
somma van 10 c.gld 5 strs; met intressen vandien, en kosten ten respecte van dien gevallen, en
voorts niet ontvangbaar, en hun defensien ter contrarie.
Auke Feddes impt.
Contra
Bauck Tialle dr. in Factis ad primam peremptoir.
132v.
De 4e mrt 1619.
Pieter Jans, burger en herbergier te Leeuwarden; impt.
Contra
Pieter Martens te Brantgum,
Ade Martens te Hantum, en Sijds Feickes (?) te Dokkum. Ged. HET HOFF cond. de ged. de
impt. en gezamenlijk en/of elk alleen, te betatalen de somma van 46 c.gld. Met schaden etc....
Auckien Jelle dr. geassisteerd met Jelle Bottes haar vader. impt.
.... wegens injurie te betalen an de impt. 32 g.gld.

Contra

Adriaen Jacobs.

Tijebbe Bauckes, burger in Leeuwarden; als cur. over Ints Tijallings dr; Contra
Aerien Jacobs. Ged. ... ter zake van injurie te betalen aan de impt. 8 g.gld
133.
Dirck Eelkes, triumphant vanwege Jelle Bottes, burger en biersteker te Leeuwarden;
Contra
Adriaen Jacobs, ged.
... ter zake van injurien te betalen aan de impt. 24
g.gld.
De 7e maart 1619.
Rins Aucke dr. Triumphant;
Contra
Tijall Auckes c.s
... te compareren voor
Eisinga, ..... indien niet hem informeren op de faicten.....
Worp Peijma, applt.

Contra

Feijcke Jans. App-de.

In Factis.

Jelle Bottes burger en biersteker te Leeuwarden; Contra
Adriaen Jacobs .... ter zake van
injurien aan Jelle vs. te betalen 24 g.gld.
133v.
Jelle Bottes als voren, Contra
Adriaen Jacobs .... ter zake van injurien en wondingen te
betalen 188 g.gld van meesterloon, en cond. de ged. in reconventie de medicinale en chirurgijns (
kosten) schadeloos af te doen. En te beteren met 6 car. gld (Het geheel nogal dooreen geschreven.)
Marcellis Goverts, gezworen bode van het vs. Hoff,
Contra
Pieter Dirks, te
Jouswier ( Juswier) ged. HET HOFF houdende de obligatie voor bekend, van 17 sept. 1618 cond.
de ged. te betalen 12 c.gl 5 strs, en de schaden etc...
Captain Spencer, req.
peremptoir te antwoorden.
Hendrik Lous, impt.
peremptoir.

Contra

Thiemen Andries .... rejekteert de ecxeptie en

Contra

Worp van Tiessens. In Factis binnen 2 mnd.

Jurgien Hendriks impt.
Contra
Meijnard Wijtzes, ged. Te namptificeren 150 c.gld
134.
De 7e maart 1619.
Sibren Dirks te St Jac. Par. als voormond over Thomas Dirks onmondige wezen bij Willemke
Adriaans, nu e.h. van Hessel Hans, te Belckum, en c.d.r. onder renunciatie .
Contra
Tading van Adelen ged. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen1000 c.gld met schaden
en intressen. En voorts niet ontvangbaar.
Bartout Claes applt
Contra
Mr. Ane ( Anne?) Cipriamij notaris en postulant aan St.
Jacobs Parochie. .... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederechter.....
Johanna Hessels triumphant

Contra

Pieter Tiemens gedoemde.

... te compareren

voor Jongestal, die hen zal verenigen indien niet hem infoormeren op de faicten.... en binnen een
maand peremptoir.
134v,
De 8 maart 1619.
Willem Jans en Wigle Wigles als kervoogden van Warrega, voor de ingezetenen;
Contra
Dr. Suffridus Saarda, binnen Bolsward als curator over de weesknn. van Oene Kempes, voor hem
en voor Sibren Kempes, zijn mede cur. en intervenierende voor Merck Kempes en Wibrand
Franses. ged. HET HOFF verklaart de impt. tot zijn eis en conclusie tegen de ged. niet
ontvangbaar.
Pibo Jurgiens mederechter van Menaldumadeel voor hem en nom/ux. Contra
Eelck
Hanse dr. wed. Dirk Dirks, te Midlum gereq. HET HOFF cond. de gedoemde te betalen de gehele
huizinge en landen, en die te laten volgen, met schaden etc... en om redenen compenseert de
kosten. Onverkort gedoemde haar recht tegen de req. op de landen van Andries Tijss (?) zo zij
bevinden zal.
135.
Jan van Leuwen ( Leeuwen) op het Heerenveen, als veengenoot en mede compagnon van Cuijcks
Compagnie. Req.
Contra
Tinco van Oenema Grietman van Schoterland, Hipolitus
Roeloffs Crack van Aengwirden en Jan van Cuijk als recht hebbende van de hoofden en adjuncten
van Julius van Dekema, Cuijck en Foijts Compagnie. Requireerden.
HET HOFF cond. de req. te gehengen en te gedogen dat de requireerde de drie morgens veen in de
libell geroerd, in de gemene grifte te brengen, en de turf vandien door de zelve uit te voeren, en
voorts alzulke andere venen als hij in qualiteit als veengenoot graven zal in eigendom of in pachte
te verkrijgen en wat onder de presentatie in de repliek ten libelle gedaan en comp. de kosten.
POINCTEN 1. Ofte de pachtinge in het pachtbrief van 18 okt 1618 oprechtelijk is geschied en
aangegaan? 2. Ende ofte die niet simulaar is ende practiceert is? 3. Hoe connen (?) de gravingen
voor date van het pachtbrief is geschied, en waar in de handelinge geen b..... werde gemaakt. 4.
Waarom de verpachtinge der 5 morgens met litera (a?) niet is gemeld, en ofte die met de presentatie
is gepractiseerd (??) 5. Ofte partien bij de vs. pachtbrief alsnog verblijven.
135v.
Pieter Tijaerds wonende te Wons, als erfg. van Tijaerd Tijaerds en zijn broeder.
Contra
Sible Martens en Fecke Tiebbes, als cur. over de oudste weesknn. van wln. Jacob Agges, en Idske
Jochems dr. wonende te Oosthem, als moeder voor haar knn. in Jacobs tweede houwelijk
geprocreerd, en hun erfgenamen. HET HOFF verklaart deselve universeel erfg. van Tijard Tijaerds
volgens het 5e artikel van het repliek; en cond. de gereq. aan de req. te betalen 619 g.gld; 7 strs; 3
penn. Met schaden etc, en de gerequireerde te laten volgen alle de landen bij de vs. Tijard
nagelaten; met vruchten en profijten etc... en comp. de kosten.
Douwe Meijlema impt.
Contra
Sijurd Swackes (?) ged. HET HOFF ontzegt de ged.
zijn verzoek, en cond. hem om de requireerde te antwoorden.... en te gedogen dat de getuigen
worden geëxamineerd in forma, res. exp, ad finem litis.
Eijle (Enle, Eule?) Ulbes applt

Contra

Haije Alles, In Factis binnen 2 maanden.

Reijn Gerckes
Contra
Aelcke Jans c.s; In Factis binnen 2 maanden.
136.
Eijlard Eijlards vanwege Griet Claese dr; zijn e.h; req.
Contra
Claes Jenckes wonend te
Ternaard, req-de. ...... niet ontvangbaar.... en comp. de kosten....
Johannes Jacobs als erfg. van Jacob Johannes, zijn vader, hem sterkmakende voor Meins Piers
Winia; zijn stiefmoeder, res. de proc. bij wln. zijn vader;
Contra
Wibe Reijns, en
Ipcke Feijtes en Dirck en Anne Feijtes e.h. van Mirck Rinzes, als erfg. van wln. Feijte Reijns.
HET HOFF cond de ged. elks pro quota aan de impt. te betalen 18 g.gld 19 strs, met de schaden en
intressen van dien... en comp. de kosten....

De 9e maart 1619.
Gaets Tabe dr. triumphant
Contra
Hessel Frans gedoemde; HET HOFF taxeert de
kraamkosten en dotatie ter somma van 325 c.gld; en ord. dat de executie van de sententie van 10
febr 1618 haar voortgang zal hebben; ontzeggende haar haar vordere verzoek. En cond. de
gedoemde mede in de halve kosten; de andere helft compenserende.
Georg van Lijauckema triumphant
Contra
Douwe van Hettinga als cur. lit over
Tialling van Campstra, de jonge en Jfr. Tyempcke van Aebinga mede als wett. voorst. van Homme
en Goffe van Campstra, haar 2 zonen bij Tjalling van Camstra de oude; HET HOFF.. op diverse
punten.... ontzegt de triumphant hun verzoek en om redenen compenseert de kosten.
137.
Pier Nannes wonende te Sneek, voor hem en voor Reijnu Heerts dr. zijn e.h; en c.d.r. Contra
Pieter Abbes. burger binnen Franeker; Marten Heerts te Sneek; Hessel Willems te Langweer, als
cur. over Reinu Heerts dr; v.s; en haar twee broeders Hans en Willem Heerts, en Hessel vs.
caverende voor de Johannes Willems. HET HOFF cond. de gereq. te gehengen en te gedogen dat
het houwelijk tussen Pier en Reijnu in facie ecclesia werde gesolemniseerd, en alle positene (?)
daartegen gedaan, aff werden gedaan. Onverkort partijen recht volgens het placcaat.... comp. exp.
De 11e mrt 1619
Willem Hermans impt.
Contra
Douwe Abbema ged. In Factis binnen 2 maanden.
Edzer Cornelis impt. in conv. en ged in rec.
Contra
Jan Aijsma ged. ( etc.)
In Factis; binnen een maand peremptoir.
137v.
Euwe Daniels als v.v Frouck Aebe Minnerts, zijn e.h; en c.d.r. en wonende te Nijehoof in
Humsterland, Anne Ebe dr. e.h. van Gerben Pieters, mede aldaar en geass. met haar man Tijebbe
Claesses, en zich sterkmakende voor Licle Alberts het voorkind van Frouck, Aebe Minnerts, req.
Contra
Sijurd Jelles als m.e.v. van Griet Wiche(r) dr; zijn e.h; en als het recht hebbende van
Marij Jans dr; met consent van Gerrijt Jans, en in die qual. erfg. van Claes Martens, zijn oom,
gesustineerd de proceduren bij hem, Claes. HET HOFF cond. de gerequireerde de req. te betalen
135 g.gld; met schaden etc... ; en dat de gereq. zijn competentie bij de executie zal mogen
aftrekken, en verklarende de req. tot de 4 pm. niet ontvangbaar; en om redenen comp. de kosten. En
op POINCTEN voor Lijklema. 1. Of de originaal gecondemneerde ook van de te bode stellinge van
de 16 ½ pm. kennis hebben gehad? 2. Ofte Claes Martens ook penningen op de niaarkoop heeft
ge..(had?) dan, of de koopschat tegen de geobtineerde sententie ende Claes Martens pretensien
zouden worden verrekend? 3. In wat sententie en pretensien zulks eigenlijk zijn? 4. Ofte daarvan
ook liquidatie en vereffeninge is geschied? 5. Indien ja, de bescheiden te recouvreren; 6. Indien niet,
daar alsnog overslag van rekeninge te doen, en de gelegenheid van dien, met behoorlijke
documenten aan te wijzen.
138.
Jacob Meijnards te Visvliet, als m.e.v. van Welmoed Jans dr; en door scheiding erfg. van Jacob van
Schutte haar vorige man. impt. .
Contra
Bauck Tijomme dr. wed. van Claes Jans, en
Kempo Wierds, in Veenklooster, als vader en voorst. van zijn knn. bij Aelck Oene dr; Jan Jans te
Smalene, (Smalle Ee) voor zijn knn. bij Griet Oene dr. zijn overleden e.h; en in die qual. erfg. van
Gerthien Jans hun bestemoeder.
138v.
Jan Jelmers Versteveren op het Heerenveen; als last en proc. hebbende van Neel Pieters; Contra
Meint Douwes mede aldaar; voor hem en zijn knn. bij Lioedts Bonne dr. ged. en gecontumaceerde.
HET HOFF houdende de brief van reversale en de resp. obligatie voor bekend cond. de ged. de
impt. te betalen 110 g.gld; met schaden etc.... verklarende de gekochte huizinge daarvoor speciaal
gehypothekeerd.
Aerien Dirks burger en koopman in Harlingen;
Contra
Douwe Sijurds te Surhuisterveen,
ged. HET HOFF houdende de overgelegde obligatie voor bekend d.d. 28 april 1619 cond. hem

aan de impt. te betalen 164 c.gld; met schaden etc...
Adriaen van der Chijs biersteker binnen Leeuwarden als vader en voorstander van zijn dochter
Engelke bij Talcke Pieters in echte getogen, Focco Feijkens en Focco Tijaerdts, als voorm. over de
weesknn. van Alle Feijkens, als erfg. van Pieter Jans zn. Clock, der selvige bestevader, en door
scheidinge en delinge erfg. van Een Cornelis dr. wed. van de vs. Clock.
Contra
Wijdt Liuma te Buitenpost, c.d.r. onder verband van goederen voor Trijn Pieters dr. zijn e.h. [PAG
139]
HET HOFF houdende de obligatie brief van 3 febr 1604 ( 1609) voor bekend cond.
de ged. aan de impt. te betalen 153 c.gld 10 strs met schaden....
Dr. Fokko Feijckens als voorm. over de knn. van Alle Feijckens en in die qual. cessie hebbende van
Douwe Phoppens buiten Leeuwarden, op het Vliet.
Contra
Herman Sijurdts in de
Veenwolden, voor hem en voor Aet Romcke dr. zijn e.h; ged. HET HOFF houdende de brief van
obligatie van 4 febr 1618 voor bekend, cond. de ged. te betalen 14 g.glds; met schade etc...
Adriaen van der Chijs biersteker binnen Leeuwarden voor hem en Engelke zijn dr;
Contra
Heijn Pieters, edik brouwer binnen Sneek. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 84 C. gld
met schaden etc. sedert de litescontestatie.
139v.
Dezelfde in de zelfde qlt. als op pag 138v. Cantra
Simon Edes op Irnsummer Zijl,
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 21 c.gld met schade etc...
Dr. Johannes Nijs, adv. voor den Hove, voor hem en als man en voogd van Aeltie Gebrands dr.
impt.
Contra
Jan Wolters te Franeker, voor hem en zijn knn. bij Grietien Lucas dr.
in echte getogen. ged. en gecontumaceerde HET HOFF houdende het overgelechte instrument
van 4 mei 1613 voor bekend, cond. de ged. aan de impt. . te betalen 100 g.gld met schade etc....
Tijaerd Hendriks impt.
Contra
Anna Popma ged. HET HOFF cond. de ged. om te
proceduren te resumeren, en met de impt. volgend de laatste retroacten te procederen, en res. de
kosten .
140
Jan Willems de Qui (Kij? ) Contra
Hendrik van Marken c.s; HET HOFF ord. partijen te
compareren voor Lyklama, die hen zal verenigen, indien niet hem informeren op de faicten; voorts
binnen een maand peremptoir.
Jan van Leeuwen triumphant,
Contra
Jan Jelmers ( Versteveren?) c.s. HET HOFF
rejekteeert de exceptie en cond. de ged. op de kosten te diminueren.
Douwe Meilema impt.

Contra

Rijurd Saeckles erfg. ged. In Factis in forma.

Sickien Brandenburg req.
Contra
Jacob van Loo req-de. ..... voor Saeckma die hen zal
verstaan en verenigen indien niet hem informeren op de faicten, binnen een maand naastkomende.
Aecht Gedeons c.s Contra
peremptoir. En voor alle dilaij.

Hendrik Dominici In Factis voor Saeckma binnen 2 mnd

Feijcke Wijmers c.s Contra
Douwe Buwes c.s
HET HOFF rejekteert de exceptie en
cond. de ged. op de impt. 's eis te antwoorden. Reservatis expensis.
140v.
Auck Wopkes c.s
Contra
Michiel Sibrants c.s In Factis In forma.
( pagina verder leeg)
141.
EERSTE RECHTDACH NAE PAESCHEN WESENDE den viii-den April 1619.
Doutgen Hanse dr. wed. Allart Frans. Triumphant Contra

Haije Feddes voor hem; en

Reinere Hardij(s) als man en voogd van Andrieske Allerts als last hebbende van de wed. en erfg.
van Frans Allerts en Eesck Allerts geass. met Freerck Heerckes haar man, en Andrieske en Eelck
ook erfg. van Ebel Allerts dr; voor hun interessen n zich voegende bij de vs. Haye, en onder
verband van goederen caverende de rato. HET HOFF tauxeert de intressen tot 135 g.gld; en ord.
dat de excutie van de sententie van 15 juli 1618 haar voortgang zal hebben; cum expensis.
Douwe Intses wonende te Wirdum,
Contra
Jan Sijurds aldaar; ged. HET HOFF
cond. de ged. ter zake van injurien en de applt. 6 c.gld te betalen.
Sijurd van Gorda ( Goorda?) in Menaldum
Contra
Jan Sijurds te Wirdum, HET
HOFF cond. de ged. ter zake van injurien de impt. te betalen 8 g.gld. Cum expensis.
141v.
Den 12e april 1619.
Mr. Wilhelm Dornebos req.
Contra
Pouwels Hiddes gereq. HET HOFF viderende
het incident cond. de gereq. te gehengen en te gedogen dat bij de pers....n van Aggae Nicolaij
getuigenissse de waarheid op des req's artikelen geschiede, onverkort req's recht. En reserveert de
kosten tot het einde der zaak.
Joost en Jan Feikes zonen, en Gaets Rompckes als m.e.v van haar kinderen bij Eme Joostes, haar
overleden man, in die qual erfg. van Impck Jans dr. hun moeder, en resp. oldemoeder. req. en
triumphant
Contra
Fecke Joostes gereq. en gedoemde in conv. en in reconventie.
HET HOFF verklaart de gedoemde met het overgelegde inventaris niet te mogen volstaan, cond.
hem dit te vergroten met ca 7 ½ pm te Nijekerck in Leeuwarderadeel (?? waar?) of evenveel
Billands van Meinard Sibrands verkregen, met nog de helft van achtste half ( 7 ½ ) Billand, met de
halve huizinge, levendige have, en inboelen ten tijde van Imck Jans versterven bevonden of anders
de rechte estimatie aan de triumphant te betalen. En de helft van 1050 c.gld; onder deductie van 300
glds. van Impck ingebrachte roerende goederen, en de helft van 300 c.gld van de vruchten van de
Billanden, mitsgaders de halve uitschulden, doodkosten en uitvaart van de Imck, en deselve
goederen voor ¾ part of de aestimatie bij scheidinge en delinge de triumphant te doen hebben, en te
laten volgen; verklarende de sententie van 5 febr 1614 voor executabel, en partijen daarenboven zo
conventione als in reconventie niet ontvangbaar; en zich met de ingebrachte stukken bij de
uitvoering van de sententie mogen behelpen. En compenseert de kosten in beiede instantien.
De 13 april 1619.
Jan Martens Gravius ontvanger over Wijmbritseradeel; als volm. van de ingezetenen, en Gravius als
cessie hebbende v. Upcke Cnossens, nu bijzitter in het vs. deel, en Willem Radijs mede
deurwaarder van den Hove, en Douwe Abbema triumphant van brieven van executie. Contra
Jfr. Tet van Douma, wed. Sijdts van Botnia; in leven grtm. van Wijmbritseradeel. En Sijds
van Botnia hun zoon; verspierders en obposanten. HET HOFF adproberende de besognen van de
deurwaarder interponeert daarop decreet dat dat de landen nog eenmaal over de kerke en het gerecht
zullen worden geproclameerd, op de 4e mei aanstaande; en cond. de gereq. zijn handen te ijdelen
van de koopsom zo hij aan de koop geraakt, des, dat de artikelen van de verkoping in het reguard
van des deurwaarder's salaris niet weder (?) worden adprobeerd en admitteerd als nae rechte. Om
redenen compenseert de kosten.
142v.
De 16e april
Michiel Etes,
Contra
Jan Claes cum uxore. HET HOFF ord. partijen voor Hannia:
POINCTEN.1. Oft in het handelen van de overdrachte der ontruiminge uijtdrukkelijk bedongen is
geweest dat de impt. het getal van 80 pm zoude leveren. 2. Ofte de buitenlanden ooit gemeten en
onder de 80 pm mee geteld zijn? 3. Indien beide ja; waar daarvan in den koopbrief niet is gedacht.
4. En of in het aangaan en het bevestigen van het zelve enige mentie is gemaakt van het getal der
pondematen.?
Ancke Pieters req.
Contra
Take Kempes, gereq. HET HOFF cond. de gereq. te gehengen
en te gedogen dat Pieter Everts Doede Pieters en Griet Pieters als getuigen op des req.'s artikelen

werden gehoord, onverkort requireerdes reprochen, reserverende de kosten;
Menne Hannes impt.

Contra

Hidde Hiddema In Factis in forma.

Anthonis van Burgh
Contra
Andries van Hiddema, HET HOF cond. de gereq. de
overgelegde artikelen en positien te beantwoorden; des dat de req. een visie of een copie mag
toekomen, van des req's beantwoordinge en reserveert de kosten.
143.
De 17e april 1619.
Mathias Everardij not. publ alhier, Aernd van Loon, idem, voor hem zelven en als last hebbende
van Charles van Unia.
Contra
Rienck Simons te Marssum, en Jfr. Perck van Ailva en
de burgemeester Gabbe Jans, HET HOFF cond. Rienck Simons een der ged. aan de req. de
possesie der landen te laten volgen.en de mede gereq. zulks te gehengen en te gedogen.
Anthonis Verbeke impt.
Contra
Jfr. Genoveva Rattaller; HET HOFF rejekteert de
exceptie en cond. de ged. op de impt. eis te anwoorden.
Meinte Rienks impt.

Contra

Pieter Simons ged. In Factis in forma.

Tijesse Gualtheri, impt. en exc. Contra

Johannes Tijara. In Factis binnen 8 dagen peremptoir.

Sibolt Sakes

Johannes Wijbrens In Factis in forma.

Contra

Jantie Wibe dr.
Contra
Sibrand Dirks. In Factis voor vorige commissaris.
143v.
De 21e april 1619.
Jan Jans als v. v. Tieds Pieters, zijn e.h.; mede erfg. van Minne Jenckes het recht door scheiding
bekomen; en mede het recht van Reijn Dircks c/ux bekomen.
Contra
Doitie Feickes voor hem en hem sterk makende voor de andere erfg. van Feitie Wijbes; zijn overl.
vader en mede vanwege Rins Oenes zijn moeder; en res. de proceduren. Niet ontfangbaar......
Uulcke Piers req.

Contra

Willem Rienks c.s In Factis binnen 6 weken peremptoir.

Dirck Alles in Qlt
Contra
Jacob Schouten gedaagde. In Factis en voor Pinkster
opnieuw ter ( tweede) zitting te brengen. (= peremptoir)
144.
De 22e april
Pieter Jans te Hempens, applt.
Contra
Simen Douwes als mede erfg. van Rins
Lieuwes, en vanwege zekere brief van transport voor Dirck, Douwe, Eelck A(en?) Brucht Annes en
Engel Lenaards zijn geappelleerde's broeder, van Rins hun moeije, die die testamen universeel erfg.
was van Joucke Melles haar eerste man; en in die qual. resumerende de proceduren, bij Rints vs. en
Marten Johannes haar tweede man, geappelleerden. HET HOFF verklaart de appellant bij het
vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.
Jan Pieters onder de klokslag van Leeuwarden
Contra
Cornelis Jans onder de klokslag
van Hallum. HET HOFF verklaart de baar ten processe geroerd executabel en cond. de ged. aan de
impt. te betalen 136 c.gld met schaden etc.
Focco Jensma Req.
Contra
Regnerus Annius gereq. In Factis in de eerste zitting
na Pinkster klaar te hebben voor de voortzetting
Johan Runnia student in de universiteit van Groningen, geass. Met Henric Hero Joachimi zijn
curator req.
Contra
Simon Runnia mede Gedeputeerde dezer Landschappe; als cur.
over Jan Runnia.
HET HOFF cond. de ged. bij provisie te laten volgen zo linnen als wol tot de

req. lichaam te behoren, met zijn boeken ( doorgehaald bibliotheek) tot des req. onderhoud, en
vordere behoef zijner studie; jaarlijks de somma van 350 c.gld. En comp. de kosten.
Fedde Wibrands, burger der stede Sneek, als voogd van Ida Ulcke dr. zijn e.h en c.d.r Contra
Jarich van Ockingha te Burgwerd, intervenierend voor Jfr. Aelcke van Ockingha, en ook voor Jfr.
Anna van Ockingha, als mede erfg. van Lolle van Ockingha, hun vader, en als mediate erfg. van
Hero van Ockinga hun bestevader. .... niet ontvangbaar....
Gale Andries applt.
Contra
Gielt Henricx, brouwer appelleerde; In Factis binnen 6
weken peremptoir
145.
Anne Sipckes te Nijkerk applt.
Contra
Jan Teijes te Adorp in Groningerland,
als m.e.v. van Griet Gerck dr. voor haar zelf en als mede erfg. van de goederen door Anna Gercx
haar broeder nagelaten, HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe
sententie verklaart de orig. req. tot zijn eis niet ontvangbaar.
Ulcke Piers, burger binnen Leeuwarden;
Contra
Aelcke Lubberts, wed. van Claes Buwes,
in qlt. HET HOFF cond. de ged. te doen rekeningen en bewijs aan de impt. van 245 c.glds; in de
eis nader uitgedrukt. En wat bij slot van rekening bevonden mag worden, en te laten volgen het
geëiste contingent van 20 c.gld met schade etc....
Douwe Abbema Triumphant
Contra
Feijcke Simons gedoemde. In Factis binnen 6
weken peremptoir.
145v.
Jan Tiallings als man een voogd van Anna Johannes dr; en mede vanwege Goijck Johannes dr; zijn
schoonzuster en als conj. pers, en Mencke Wilckes als m.e.v van Griet Johannes dr; als mede erfg.
van Ath Hommes ( Hommits?) in leven te Roodkerk, impt. en in conv. en rec. Contra
Claes Gijsberts ged. en excipient in rec. En in conventione. HET HOFF rejekteert de exceptie en
cond. hem wegens zijn antwoord in het repliek gedaan, en wijst daarom partijen in factis, binnen 6
weken peremptoir; en in reconventie niet ontvangbaar.
Marichien Boijems ( Boijmers?) wed. van Jan Cornelis Abbema; voor haar en haar kinderen, en
geassisteerd met Gerrijt Cornelis Iselmunde haar teg. man. Gereq. HET HOFF cond. de gedaagde
met de req. te liquideren, en recollectie te doen van van betalingen gedaan sedert de vorige
liquidatie, d.d. 9 nov 1607. onder B ten processe overgelegd. En tot de vordere eis niet ontvangbaar.
De 4e mei 1619.
146.
Frans van Humalda hopman over een vendel soldaten en Jfr. en Jfr. Ebel van Meckma , en c.d.r.
Contra
Mr. Regnerus Bras advocaat. HET HOFF verklaart de req. boven zijn eis in de
presentatie gedaan niet ontvangbaar.
Jfr. Jetske van Mockema wed. Jarich van Cammingha;
Contra
Saecke Jelles op de
Jouwer bij Dokkum. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de restante 275 g.gld en drie
rosenobels in specie, ofte anderszins de rechte estimatie van dien, met schaden etc...
Wilcke Jans
Contra
Reijner Lenards. Te compareren voor de commissaris; geen
poincten; leeg.
146v.
Lieuwe Lieuwes en Anna Geert Carstiens , bij Lollum, Sibrand Hettinga als cur. over Carstien
Gielts req.
Contra
Gerben Claeses, geass. met Wolter Aelis,als voorm. over de
knn. van Juke Wijtsma, en Tzomme Jans als voogd van Reijnsck Wigers dr. zijn e.h; en Wolter en
Thomas als principalen, ged. HET HOFF taxerende de vruchten emolumenten en profijten ter
somma van 396 g.gld; en dat de sententie daarvan haar voortgang zal hebben; onverkort Wouter
Aelis Thomas Jans hun recht ......

Sibren Hans zn. triumphant
Watze Ibes,

Contra

Contra Sijuck van Wijnia In Factis voor Saeckma.
Piter Jans.

In Factis in forma.

147.
Pieter Johannes te Huizum, als cur. over de voorkinderen van wln. Sibe Johannes in leven
verlaatsman dezer stede.
Contra
Fokel Dirks gesterkt met Claes Sickes te Deinum
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 346 c.gld; en nog 2 rijksdaalders in een andere
partije, met schaden en intressen etc. en op vordere kwestien in factis. Voor Saeckma.
Ofke Johannes
Contra
Alle Rinnerts als man een voogd van Wimck Saeke dr. zijn
e.h.; als het recht bekomen hebbende van Hendrik Lamberts, en hem repreaenterende. Appelleerde.
HET HOFF verklaart de applt. niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter, cum expensis.
Douwe Douwes,

Contra

Luts Vitus in Factis voor Hannia.

Serapius Sminia
Contra
Jeronimus Abbema, ged. In Factis voor Saeckma.
147v.
Jelle van Epema mede gecommitteerde in de kamer van financiën;
Contra
Dr. Hero van Inthiema en Jfr. Maria van Galema, e.l. te Leeuwarden. HET HOFF doende recht ten
principale cond. de ged. de impt. te betalen 400 c.gld met schaden en intressen.
Pieter Martens Roll wonende te Scharnegoutum, voor hem en als het recht door scheidinge
hebbende van Gijsbert Roll zijn bestevader; impt.
Contra
De heren Gedeputeerde
Staten van Friesland, ..... voor Lyklema; POINCTEN. 1. Oft de impt. zijn auteurs oft ver.... zaten
anno 1582 ook enige kennis van de instrumenten ofte huurcedullen hebben gehad. ? 2. Waar de
cedullen toen zijn geweest? 3. Hoe oud de eiser en zijn mede impt. toen zijn geweest? 4. Ofte zij
ook met voormonden en curatoren voorzien zijn geweest? 5. Wanneer of in wat jaar deze
vergevinge van de huizinge van de vs. Staten is geschied? 6. Wie alsdan daar de gebruikma daarvan
hadde; 7. Als de voorgeroerde bescheiden alsook voor de hand waren? 8. Ofte daartegens toen ook
is geprotesteerd? 9. Wanneer de impt. zijn recht of de gebruikme van de vs. zate heeft bekomen. 10.
Of heer Jelle Bonnes van Hommerts anno 1571 commandeur van het Hospitaal bij Sneek was? 11.
Wat commandeurs na zijn tijden aldaar zijn geweest. 12. Ofte doenmaals bij dezelfde heer Jelle
ende mede na alsdanige maniere van bescheiden hier zijn geweest; en doenmaals gebruikelijk. 13.
Ende oft het is gesteld onder het huur... van 1571? 14. Ofte het geschrifte van concept van dien ook
de hand zij doenmaals gebruikt ofte ???? 15. Indien ja, wiens hand en wiens geschrifte.
148.
Wiglius van Buijgers als man en voogd van Jfr. Elisabeth van Ockingha; req. en triumphant
Contra
Jan Simons te Mantgum. gereq. en gedoemde. HET HOFF taxerende de onbetaalde
huren de somma van 360 g.gld en ord. dat de executie haar voortgang zal hebben, d.d. 8 okt 1615.
onverkort de triumphant op de interest, bij nieuwe instantie en de gereq. zijn oppositie ter contrarie.
En cond de opp. mede in de kosten.
Jfr. Tyempck van Aebinga, req.
Contra
De overste Gerrijt van Lijauckema. HET HOFF
ontzegt de req. haar verzoek aangaande de ophoudinge van de executie, en immissie van de
possessie onder voorgaande gepresteerde cautie, comp. exp. En voorts voor Jongestal. POINCTEN
1. Wanneer de impt. Tzialling van Campstra haar man in het bezit zijn gekomen van de huizinge
hovinge en landen? 2. Wat melioratien, reparatien, en verbeteringen daaraan door de impt. zijn
gedaan? 3. Ende deselve bij parchelen aan te wijzen. 4. Ende oft die nog in rerum natura zijn.
148v.
Jan Frans zn. hoedstofferder te Leeuwarden, als voogd van Dirckien Buisingh zijn e.h; Contra
Theodorus Tiara, als vader en voorst. van Jan Tyara, en intervenierend voor zijn interesse.....
( leeg).

Jan Sibrens, burger binnen Leeuwarden, als vader van Jetske zijn dochter, bij wln. Jetske Johannes
getogen.
Contra
Abraham Womelius. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen
275 c.gld; met schaden etc.... des dat nochtans de betalinge met 50 gld jaarlijks beginnende van mei
1618 gedaan zal mogen worden. En cond. de ged. mede in de kosten.
Sibrandus Siccama, impt.
Contra
Jetse Sminia. In Factis voor Doijs binnen 2 maanden.
149.
Jaspar Pouwels binnen Menaldum,en Oble Liewes gemeensman binnen Leeuwarden, als cur. over
Joostien, Theuntien, en Gerltske (?) Dirks dr; en Fokle Dirks voor haar zelven, gesterkt met Claes
Douwes (?), voor 5/8 ab intestato erfg. van wln. Dirck Pauwels. Contra
Gepke Douwe dr.
wed. van Claes Douwes, cur. as divisionem over Lieuwe en Ulck Dircks haar dochters. HET HOFF
verklaart het overgelegde testament voor geam.. peerd (gecorrumpeerd?), de impt. dienvolgens ad
integrum erfg. voor 5/8e parten, van Dirck Pauwels en en de gedaagden elk voor 1/8e part te laten
volgen, en genieten met vruchten, profijten etc; en met schaden in intressen. Comp. Exp.
Harmen Hendriks impt.

Contra

Tinco van Oenema ged. In Factis.

Epe van Hettinga c.s
Contra
Femme Femmes gereq. In Factis voor Saeckma binnen
6 weken peremptoir om dan binne 8 dagen in state van wijzen te brengen.
149v.
Freed (Frieda?) Hendriks dr. wed. van Claes Reijners, en Cornelis Jelles, not.publ. in Leeuwarden;
Contra
De gasthuis- en weeshuis voogden binnen Leeuwarden. HET HOFF ord. de ged. het
accoord ten procese geroerd en er bij den Hove approbatie op te verzoeken, en dit in alle zijne
poincten te achtervolgen en na te komen.
Jfr. Anna van Eelsma wed. van Hero van Hottingha,
Contra
Gerrijt Cents en
Femme Steffens e.l; binnen Leeuwarden. HET HOFF cond. de gedaagde kost en schadeloos
wederomme te restitueren, de zilveren en vergulde credens. En comp. de kosten.
Dr. Gabinus Foppens impt. Contra

Johannes Luitzens ged. In Factis binnen 6 weken.

Here van Inthiema impt.
Contra
Jan Simons ged. In Factis binnen 6 weken peremptoir.
150.
De Pingjumer ingezetenen nopende de contributie van duizend fl(orenen) aan de zeedijk dijkage
van de Vijfdelen Buitendijks, impt. Contra
Arend van Loon not. publ. en als geauth. tutor
resp. curator van de kinderen van Meile Jensma ged. HET HOFF vs. cond. de ged. in zijn qlt. om
de impt. nopende de aanspraak en de belasting van 20 roeden aardwerken aan de zeedijk van de 5
delen, met de dependentiën van die tussen de impt. en de ingezetenen van Kimswerd te
guarranderen indemniteit; en de zaak kost en schadeloos te ontheffen en comp. de kosten.
Jan van Leeuwen impt

Contra

Jan van Cuijck

Thonis Riemers impt.
voorts in Factis.

Contra

Simon Jans ged. Te namptificeren 200 g.gld en

Lieuwe Buwes in qlt

Contra

in Factis en binnen een maand.

Haaye Wijtses ged. In Factis binnen 6 weken .

Feiku Saecke dr.
Contra
Tijaerd Hettes c.s. In Factis binnen 2 mnd peremptoir.
150v.
Jetse Aebes ( Aeles?) op het Vliet als voorm. over Gielt Wijtses zijn huisvrouw en c.d.r. onder verb.
van goederen.
Contra
Hessel Jelles en Anna Anne dr; e.l. binnen Leeuwarden. ged.
HET HOFF houdende de overgelegde wandelbrief voor bekend, van 14 april 1614 cond. de
ged. aan de impt. te betalen 1500 g.glds en 500 g.glds; alrede verschenen, en nog 50 te verschijnen

mei 1620; alles met schaden etc... onder deductie van 175 g.gld in een en 40 in een andere partije,
daarop betaald, verklarende de huizinge plaats en gortmolen gelegen te Kollum onder speciale
hypotheek, en cond. de ged. niettemin in de kosten.
Egbert Jans zn Homminga burgemeester en Herbergier te Leeuwarden impt.
Contra
Bote Rijurdts zn Sijorda, en Sibbelke Ruijrdts e.l. onder de klokslag van Kollum. HET HOFF
houdende de overgelegde obligatie d.d. 15 nov 1618 voor bekend, cond. de ged. aan de impt. te
betalen 436 c.gld; met schaden etc.... en in de kosten van de procedure.
151.
Beernd Pieters, burger en zeepzieder te Leeuwarden. impt.
Contra
Ulbe
Rijurds Bantert te Kollum, ged. HET HOFF houdende het overgelegde instrument van 1mrt 1613
voor bekend, cond. de ged. te betalen de herige grondpachten, tot 8 g.gld jaars, op de 1e mei
verschenen en nog te verschijnen, tot de aflossing toe, verklaart de ledige plaats in het instrument
verhaald daarvoor speciaal gehypothekeerd; met schaden en intressen etc... en in de kosten.
Aerien Simons te St. Anna Parachie op het Bild, voor hem en als m.e.v voor Trijn Walings zijn
huisvrouw. Contra
Jacob Aeriens te Berlicum. ( Belkum) ged. HET HOFF houdende de
overgelechte artikelen en positien voor bekend, cond. de gedaagde zijn actiën die uit krachte van
zijn reversaal en de koop daarin vermeemde te hebben alsnog tegens de impt. te institueren, binnen
de tijd van 6 weken, bij gebreke van dien, hem te manen tot eeuwig zwijgen. En veroordeelt hem in
de kosten.
Dr. Focco Feijkens suppoost van deze Hove; impt.
Contra
Rompt Jeppes ged. en gecontumaceerde. HET HOFF houdende de overgelegde obligatie brief voor bekend van 7 april 1618
cond. de ged. aan de impt. te betalen 50 c.gld met schaden en intressen en in de kosten en boeten.
151v.
Hendrick van Marssum en Jantien Benedicti e.l. impt.
Contra
Dr. Menelaus Winsemius
medicine professor in de universiteit van Franeker. HET HOFF houdende de overgelegde
obligatiebrief voor bekend cond. de ged. aan de impt. 100 c.gld te betalen, met schaden etc...
Jfr. Anna van Roorda impt. Contra
Pieter Jans wonende te Marsum, en caverende voor
Rijck Atzes zijn e.h; ged. HET HOFF houdende de overgelechte huurcedulle voor bekend, cond.
de ged. aan de impt. te betalen 424 c.gld met schaden etc...
Hendrik van Marssum impt.
Contra
Dr. Menelaos Winsemius ged. en
gecontumaceerde HET HOFF hoedende de overgelechte obligatie d.d. 4 juni 1617 voor bekend
cond. de ged. aan de impt. te betalen 67 c.gld met schaden etc.
152.
( blanco)
152v.
EERSTE RECHTDACH GEHOUDEN DE 1e JUNI. 1619.
Griet Dirks dr. impt.
Contra
Dr. Albert Monnikhuis, c.s In Factis in Forma.
Dekken Gosses Haringsma te Marsum als man en voogd van Auck Aucke dr; onder hypt. van
goederen de rato caverende.
Contra
Fedde Rinkes te Jelsum req-de.
......... niet ontvangbaar......
De magistraat der stede Workum, Contra
Sierk Claeses c.s HET HOFF restitueert de req.
tegens verloop van tijd, gunt hem alsnog de tijd van een maand om zijn produktie te mogen doen en
cond. hem in de kosten retardati processus.
Haye van Scheltema
Contra
Hessel van Hermana, HET HOFF restitueert de impt.
tegens verloop van tijd gunt hem nog de tijd van 4 dagen om zijn produktie te mogen doen, cond.
hem niettemin in de kosten tot s'Hoffs tauxatie.

Pieter Jans req.
Contra
Pieter Hemmes in qlt HET HOFF viderende het incident ord
de req-de alsnoch zijn libel te leveren binnen 8 dagen; bij gebreke van dien absolveert de
requireerde observatione Cunix (??) cum expensis.
153.
de 4e juni 1619.
Aucke Martens impt.
Contra
Fedde Sijtses te Grouw; ged. HET HOFF
cond. aan de gereq. aan de req. te betalen 65 g.gld 19 strs; en 14 penn. En 20 gelijke glds. in een
andere parthie; alles met schaden etc...; onder kortinge van hetgeen bevonden wordt sedert het slot
van de rekening d.d. 8 jini 1607 betaald te zijn, ofte anders tot hare laste komen, en voorts niet
ontvangbaar.
Trijn Haye dr. impt.

Contra

Rimmer (?) Sijtses, ged.

Te namptificeren 500 g.gld

Ipcke Ipckes impt.
Contra
Jan Lieuwes, HET HOFF rejekteert de exceptie cond.
de interventeur des stellende genoegzame cautie de indicate solvendo te antwoorden binnen 8
dagen en bij gebreke van dien cond. hem in de kosten van de playdoye.
Lowijs Bonnes impt.
Contra
Wilcke Jans. Te namptificeren 380 c.gld en in factis.
153v.
Sibe Harckes te Akkerwolde, als cur. lit. over Harcke Jacobs, en Foppe Dirks zonen zijn broeders.
Contra
Lijsbeth Cornelis wed. Jan Jacobs nu e.h. van Andries Scheltes, aan Lieve Vrouwen
Parochie; met ass. van dezen. HET HOFF cond. de ged. de impt. te doen visie en exhibitie van de
principale koopbrief en van de akten van betalinge daarop staande; alsmede de impt. daaruit te laten
doen en maken authentieke copie, en cond. de ged. mede in de kosten.
7 juni 1619.
Pieter Andries Tyara en Eelck Oene dr. e.l; burgers in Leeuwarden; applt. in conv. en appelleerden
in reconventie;
Contra
Jan Mathijs mede gezworen klerk van dezen Hove. Idem
idem.
HET HOFF verklaart de appellant in communione appellationis in conventie niet
ontvangbaar, cond. deselve dienaangaande in de kosten van het proces tot 's Hoffs taxatie, en
verklaart de appellant bij de Nederechter's sententie niet bezwaard, behoudens dat de appellant
verstande werde gegeven wijder recht te hebben aan de ledige plaats ten processe geroerd, daar de
muur van de ondergemelde gestaan heeft, cond. niettemin de appellant in de kosten tot 's Hoffs
taxatie,
Anna Lijuma req.
Contra
Evo Allema req-de. In Factis voor Jongestal.
154.
De 7e juni
Aebe Allema, req.
Contra
Anna Lyuma wed. van Lyeuwe Boelens
HET HOFF cond. de ged. haar oppositie kost en schadeloos af te doen....
Geel (?) Hendriks req.

Contra

Anna Jans c.s. In Factis binnen 3 weken peremptoir.

Haringh Rijurdts req.
Contra
Haaijtie Sijurdts c.s HET HOFF restitueert de req.
tegens verloop van tijd gunt hem nog 3 weken om zijn produktie te mogen doen, cond. hem
niettemin in de kosten.
Gerard van Sickingha impt. Contra
Wijtse Epes gd. In Factis binnen 6 weken peremptoir.
154v.
Tijedts Sipke dr. wed. van Nanne Pibes (Abbema); voor haar en haar kinderen bij de vs. Abbema,
geass met Douwe en Sipcke Dirks zonen haar voorkinderen, bij Dirck Douwes, en met advies van
Jeronimus Abbema en dr. Stephanus Abbema als cur. ad divisionem over de jongste kinderen.
Contra
Marten Martens voor hem en vanwege Feck Jelle dr. ( of: Feck Fedde dr?)
HET HOFF afslaande de posten van deductie, ofte compensatie in de bescheiden met A, B C en E
verhaald, cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 500 g.gld op de meidagen vanaf 1613

verschenen, met schaden en intressen, en neffens de verdere compensatie of deductie de
verschijnen voor dr. Hillema; POINCTEN: 1. Of de helft van de 320 g.gld 16 strs 8 penn; in de
liquidatie van 30 april 1612 niet verrekend zijn,in de 900 g.glds op 2 mei 1612 betaald en door wat
reden? 2. Ofte de 320 c.gld 16 strs; 8 penningen niet rijsen van Marten Martens vaders goederen. 3.
Ofte de 200 g.gld in het bescheid van 2 mrt 1615 met L getekend niet zijn rijzende van het bedrag
van 320 c.gld (etc) en of de ged. boven dat bedrag nog de 200 g.gld als vaders goederen hebben
gecompeteerd, ende of daarvan niet bij ..... scheidinge ofte andere bescheiden blijken. 4. Of de 1 ½
pondemate onder de overdracht der landen mede zijn begrepen te dien einde te recouvreren het
koopbref en of dat niet onder de gedaagde berust. 5. Ofte het intrest van de 200 g.gld volgens het
bescheid met D van 12 mei 1615 is bedragende of hetzelve bescheid, en dat van F niet is gekomen
tot nadeel van partien cessie. 6. [ PAG 155] Of de 13 c.glds 7 str 4 penn. van de taxatie in de
kwitantie met G van de jaren 1610, 1611 en 1612, verschenen zijn bij Pieter Pieters, en indien of de
schade schade van meer betalinge der vs. Pieter, ofte Marten behoort te last te komen.
Nicolaas Saskers, burger en wijnheer te Leeuwarden; impt.
Contra
Jfr. Ene
Tyara wed. van dr. Gisbertus Bouricius in leven adv. v.d.Hove als erfg. van Johannes Tyara
gewoond hebbende te Wier. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen 300 c.gld; met de
schaden en intressen onverkort partijens wederzijds recht.... etc.
Jelle Bottes en Dieucke Eelkes e.l. burgers en bierstekers binnen Leeuwarden; als cessie hebbende
van Douwe Wilckes en gecaveerd hebbende voor Fopck Oedse dr. zijn e.h.
Contra
Dr. Pieter Loo, ged. ...... niet ontfangbaar.....
Gerrijt Folkards applt.

Contra

Here Heres

In Factis binnen 2 mnd peremptoir.

Lieppe Gauckes c.s
Contra
Sijtse Hoeckes c.s HET HOFF cond. de ged. de
artikelen te beantwoorden en mede in de kosten van het incident. Tot `s Hoffs taxatie.
155v.
Hylcke Johannes
Contra
Jan Lieuwes c.s In Factis binnen 2 manden.
Focco Jensma
Contra
Regnerus Annius. HET HOFF restitueert de req. tegens
verloop van tijd, en cond. de gereq. om te gehengen en te gedogen dat de getuigen alsnog werden
gehoord. En om redenen comp. de kosten.
Claes Gerrits c.s.
Contra
Rommert Lieuwes ged.
HET HOFF rejekterende de
exceptie bij de ged, condemneeert hem peremptoir te antwoorden. En reservatis expensis.
Vigle ( Wiger? ) Hendriks Contra Sibrand Dirks gereq. HET HOFF cond. de gereq te
gehengen en gedogen dat de req.s' getuige alsnog werde verhoord; cond. hem in de kosten.
Anthonis van (de) Burch wonende in de Beverwijk, in Holland, als last hebbende van Gaius
Anthonis, Hoppers ( Heppens?) zijn oom, wonende te Brussel, voor hem en als onder hypt. van de
goederen hier te lande gelegen.
Contra
Andries van Hiddema. ged. in conv. en eiser in
reconventie. HET HOFF cond. de ged. de impt. de landen en het gebruik ervan te laten volgen
met [ PAG. 156] de vruchten profijten en emolumenten sedert Petri ad Cathedram 1614 genoten of
hadde mogen genieten alles met schaden etc. cond. de ged. in de helft van de kosten en compenseert
de andere helft.
Roeloffke Beerns wed. Johannes Jacobs, voor haar en haar kind bij de vs. Johannes. impt.
Contra
Maijcke van Velsen wed. Hendrik Lautenbach in leven schrijver van de compagnie
van de Hopman Ripperda. HET HOFF cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat dr. Gellius
Jongestal Raad Ord. per sententie werde uitgesproken op de derdepart van wln. Hopman Ripperda;
tractemente mitsgaders op de 5 weken van de zelve hopman's weeklening, voor zowel de penningen
daarvan geprocedeerd, en bij de ged. sedert de institutie van deze proceduren zijn ontvangen,

Houdende voorts de consignatie der zelve penningen in surseance, tot dat de uitspraak in cas van
preferentie zal zijn gedaan; en daarenboven niet ontfangbaar. Comp.Eexp.
156v.
Jan Willems de Qui c/ux Contra
Hendrik van Marsum burger en apotheker binnen
Leeuwarden. HET HOFF cond. de gedoemde zijn oppositie kost- en schadeloos af te doen en
cond. hem in de kosten.
Caspar Jongh req.
Contra
Claes Jenckes nom Filiae HET HOFF ontzegt de req. zijn
verzoek, en cond. hem in de kosten tot s' Hoffs tauxatie.
Sijts Rinckes impetrante (?) Contra
Hieronimus Inthiema c.s HET HOFF houdende de
proceduren aan des gedaagdes kant voor geconcludeerd, wijst partijen in factis.
Tyaerd Tijaerds zn Gruel (?) wonende buiten Franeker; impt.
Contra
Saeff Hendriks
oude burgemester van Harlingen, en Claes Bornstra deurwaarder van dezen Hove; Caerl Petrij à
Boenien not. publ. binnen Leeuwarden, als voormond over de weesknn. van Frans Martens.
HET HOFF condemneeert Saeff Hendriks en Caerl Petrij à B. tesamen aan de impt. te betalen 128
c.glds; in een en 12 c.gld in een andere partije, met schaden en intressen. Overkort partijens recht en
de tegenparitj zijn defensien ter Contrarie.
Empcke Teyes cus ad div. over Hijlck Aebe dr. en in die qual erfg. van Jats (?) Cents, haar moeder,
en Aebe Teyes haar vader, en Teye Aebes als mede erfg. vn de voorn Aebe Teyes.
Contra
Sijts Aethe dr. wed. van Aebe Teyes, wonende op Techma buren, onder de klokslag van Goutum.
Ged. HET HOFF cond. de ged. uit het gemene sterfhuis, de estimatie der goederen gesteld in het
inventari met A gequoteerd, met de pagina's 1a, 2a, 4a, tm 12a exempt de estimatie van het spek en
vleis bij Teye Aebles genoten, en de 97 g.gld; geprocedeerd van klederen, tot Jaets (!) Cents dr,
lichaam gehoord hebbende, de impt. te laten volgen; en hetgeeen bevonden zal worden bij Aebe
Teyes mede van de vs. goederen aan de gedaagde gebracht of staande echte ingenomen te zijn;
alsmede hun te doen hebben en laten volgen de 4e part van goederen gespecificeerd in de
inventaris, met B. voor zo veel deselve niet gecomprehendeerd zijn, in het inventaris met C. en de
helft van de goederen in de inv. met C; indien die in rerum natura zijn, indien niet de rechte
estimatie, alles met de schaden en intressen, door het ontberen vandien gelden, nog te lijden tot de
volle betalinge. Onder deductie van de penningen en goederen alrede bij de impt. ontvangen; des
dat bij scheidinge en delinge gelegd werde op des gedaagdes ingebrachte goederen overwinst ofte
onderteringe, alsmede op de artikelen (?) over de gemeenschap van huisraden, gemaakt s.... zal.
Onverkort ook Hijlck belangende haar ouders goederen gesteld in de inventaris met A; en
daarenboven niet ontfangbaar. En zich te behelpen met de in executione overgelegde stukken.
157v.
Beernt Jacobs reqrt,
Contra
Joris de Schamps, koopman binnen Antwerpen, gereq.
HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek, doch dat de executie van de voorgaande sententie zijn
voortgang zal hebben en in de kosten.
Eelck Walings, wed. van Waling Luithiens, impt'e
Contra
Ritske Ritskes en Gerben
Aesges, mede aldaar. HET HOFF verklaart de impt. eigenaarsche van de halve meulen ten
processe geroerd, cond. de ged. haar de halve meulen te laten volgen, en te relaxeren, met vruchten
etc; compensernde de kosten, en voorts op POINCTEN voor Jongestal. 1. Ofte beneffens de
windmeulen bij de ged. mede zijn verkocht de ledige stede daarbij, item de huizinge van dezelve
meulen, met de huisstede en de plaats, mitsgaders de hengst, de latren (?) en seilen tot de meulen
behorende. 2. Indien ja, wat dezelve percelen hebben opgebracht.
158.
Feyck Simons te Goorn (??) als cur. over Freerck Gerckes zijn wln. broeders zoon
Contra
Willem Jacobs zn Scholl te Harlingen; ged. .... om het arrest kost en schadeloos af te
doen.....

Gabinus Petrij secr. over Wonseradeel, applt
Contra
.... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter .......

Pieter Hanzes geapp.

Frans Jacobs de Fries binnen Amsterdam; applt. Contra
Dr. Martinus Wijbingha (?) adv. v.d. Hove, geass met Gabinus Hanckema convooi meester aldaar;
als cur. lit. over Trijnke Ide dr. zich voegende voor zijn interessen; in conv. en in reconventie.
HET HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard. En in
reconventie doet te niet het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie verklaart de
clausule reservatoir nul en van onwaarde, comp. Exp.
Siberen Hans Req. Contra
Andries Claes reqde. ..... ontzegt de req. zijn verzoek,
onverkort zijn recht anderszins, en comp. de kosten.
158v
de 23e juni. 1619.
Dr Focco Feikens, suppost voor dezen Hove, gesterkt met de secretaris Baerd Tyaerdts, en de
andere geinterresseerde crediteuren van Ge.... d? Wolters. Heer en zijn e.h. Contra
Jan Riedts in de Drogeham. HET HOFF cond. de ged. om de landen ten processe geroerd te
relaxeren met schaden etc... en comp. exp.
Dr. Focco Feijckens met dezelfden als boven eisers.
Contra
Jan Claes te
Eestrum.
.... cond. de ged. de landen te relaxeren, met schaden etc..,
Douwe Meilema secr. van Barradeel, als broeder van Minne Tziallings Meilama, voor de kinderen
(?) en c.d.r.
Contra
Kempo Hessels te Wirdum ( Werdum, Wierum?) als cur. over
de minderjarige weesknn. van Aeltzen Saekes, Hette Gerkes Reen te Baard, als m.e.v van His
Aeltzens dr. en zij tesamen erfg. van Aeltzen Saekes en Saeke Aaeltzens, te Britswerd, Doede
Saekes en Sibren Saekes, en Jan Kingma vanwege Trijnke Saekles zijn moeder.
HET HOFF verstekt Saeckle Aeltzes, Doede, Sibren en Trijnke Saeckles via haar man van
antwoord. cond. hen tesamen te betalen de somma van 500 g.gld met schaden etc.... en de kosten tot
`s Hoffs taxatie.
159.
Trijnke Gijsberts e.h. van Tijetse Ottes, burger binnen Leeuwarden en geass. met deselve
Contra
Mr. Martinus ten Hore adv. v.d Hove, voor hem en voor Antie Hebbe dr. zijn e.h;
HET HOFF ontzegt de opposanten hun verzoek, en cond. hen haar oppositie kost- en schadeloos af
te doen, onder deductie van 150 c.gld; bij provisie, vooralsnog ten respecte van de goederen, in de
sententie d.d. 3 febr. 1614 en cond. de gereq. mede in de kosten van het proces.
Jan Edes te Aengium, in O.Do Dl. `
Contra
Pieter Ipckes. Appde. Niet ontfangbaar..
159v.
Rompcke Rompcke Twijnberger (Tuijn- ) en Rompcke en Dirck Jans Boner te Staveren. Contra
Tijaerd Rompckes Tuijnberger ( 2 schrijfwijzen!) te .... ? ged.
HET HOFF verklaart het accord van 19 dec. 1618 bij provisie executabel, cond. de ged. te
gehengen en te gedogen dat de impt. Rompcke Rompckes in vergelijkinge van hetgene bij de
gedaagde genoten en ontvangen is, mede zal genieten en ontvangen, uit partijens moeder en
bestemoeder's overige landen; de somma van 626 g.gld; met 50 gelijke gld van interesten; en de
mede gedaagden Rompcke en Dirck tot vergelijkinge uit de verhaalde goederen en landen
ontvangen, 2/3e parten van gelijke 600 g.gld; n 40 gelijke g.glds met schaden etc... Cum Expensis.
Trijntie Geerijts impt.
Contra
Willem Andries c.s
.... wederomme te compareren voor de comm. Die hen zal verstaan en verenigen en in Factis ....
Geerijt Philips (?) zoon, impt.
somma van 150 c.gld en voort in factis.

Contra

Josias van Aertsen te namptificeren de

Griet Jans applt.
Contra
Maeijcke Stanfords appelleerde. In Factis na de grote
vakantie peremptoir.
160.
Christiaan van Oosterzee, als volm. van het dorp Oosterzee;
Contra
Cornelis Oenes te
Follega; HET HOFF verklaart de baar van 14 mei 1617 executabel en cond. de ged. aan de impt. te
betalen 305 c.gld; sedert de litis contestatie, met de schaden en intressen etc.... en in de kosten tot 's
Hoffs taxatie.
Pieter Caspers burger in Harlingen;
Contra
Haye Laes geauth. bode der stede
Harlingen. ..... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter .......
Mr. Regnerus Bras, adv. v.d. Hove; en Maijcke Gerrijts dr. Jelgerahuis, impt.
Contra
Andries Rienks en Grietke Willems ged.
HET HOFF cond. de ged. aan de impt. ter zake van
achterstallige huur te betalen 636 g.gld; onder deductie hetgeen daarin is betaald, en bevonden zal
worden van de gedaagde ter oorzake van verteringen en anderzins, wettelijk gecompeteerd, en om
redenen comp. de kosten.
160v.
Wibrand Leonis postulant te Harlingen;
Contra
Phie Johannes dr. Tannia (?) te Dokkum;
.... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter .....
Sijuck Tijaerdts burger in Dokkum; Contra
Pieter Freerks te Hantiumhuizen, Sijtse Sijtses
te Nes, als m.e.v. van Auck Steffens dr; en tesamen c.d.r. voor Pieter Wouters, als m.e.v. van Aetke
Douwe dr; en voor Jelke Ritskes als m.e.v van Aet Freerks; en in die qual gedaagde.
..... niet ontvangbaar....
Saeck Sijurds geass. met Jacob Hiddes, haar tegenwoordige man applt. in conve en geapp. in
reconventie. Contra
Gerrijt Rinnerts burger binnen Leeuwarden, en Reijloff Jans, op Olde
Galeijen, als voorm. over Oene Tyardts, in conv. en in reconventie; ... niet bezwaard.....
Pieter Jans no quo
Contra
Wibe Sippes c.s; ..... voor v.d Sande: POINCTEN 1.
Ofte Eent (?) Pieters dr. bij haar leven haar verklaard of anderszins daar enige acten haar gedragen
heeft, als erfg. van Pier ( Phie...? ) Dirks, 2. Ofte Dirck Douwes, verstervende ook enige goederen
heeft nagelaten; 3. Wat voor goederen? [ PAG 161] 4. Ofte Eent(ie?) Piers ook geweten heeft dat
haar als erfg. van Pier Dirks zoude competeren lgitime en ( tre....) bellianica uijt Saep Piers,
goederen of erfenis. Ende of Pier aangaande haar verklaringe van haar wetenschap ge.... heeft? 5.
Of de boelgoeden bij Saep Piers en Phie Dirks nagelaten, ofte die de penningen daarvan,
geprocedeerd tussen parthien, niet gedeeld zijn? 6. Ofte de impt. nom librorum niet heeft geweten
bij scheidinge der zes parten van de zate te Oldeboorn? 7. Waarom hij niet heeft geoppposeerd,
tegens de verkopinge van 8 parten bij de gedaagde gedaan aan Hepro(n?) ( Heproij?) Hans Fries z.?
Feike Breutix in qltt
Contra
Douwe Abbema in qlt. HET HOFF viderende het incident,
ord. dat de sententie in het intendit playdoye, geroerd onder de gepresteerde cautie, ter executie zal
worden gesteld, cond. de gereq zijn oppositie daartegens af te doen, en comp. de kosten.
Dr Gerrijt Loo,

Contra

Dominicus Strigelius, .... te namptificeren 50 dalers, + infactis.

Hillebrand Dirks c.s
Contra
Eme Reg(ner)us ged. HET HOFF rejekteert de exceptie
en cond. de ged. peremptoir te antwoorden.
Olpherd Jelmers, impt.
Contra
Frits Euwe dr. in Factis en adprimam peremptoir.
161v.
De 22e juni.
Ulke Piers, koopman en burger binnen Leeuwarden;
Contra
Carel Everts (?) en zijn
e.h. HET HOFF doet te niet het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie verklaart de

15e part van de huizinge door des applt. schuld verbonden, en houdende Bartholomeus Eijdses voor
gedicussieerd, cond. de applt. de huizinge te ontruimen, om daaraan zijn schuld te bekomen, en te
betalen, met schaden etc.... comp. Exp.
De erfg. van Sippe Epes Hellingha, impt.
primam peremptoir. Voor alle dilay.

Contra

Claes Jenckes. Ged.

In Factis ad

Lauke Goijthies, req,
Contra
Merck Jans als voogd van Rijckien Rickolts, zijn e.h;
en c.d.r. HET HOFF verklaart de impt. conv. tot zijn eis niet ontvangbaar, en in reconventie
cond. de gereq. de staat van goederen, Hijlck Monte dr. alleen toegekomen hebbende te vergroten
met 489 g.gld; in de eerste 4 principale positien, met hetgeen van de principale somme uit kracht
van de sententie bij de additionele artikelen van de req. overgelegd, bij Lauw Goities, ontvangen
voorts in de staat van gemene en .... goederen te brengen, de halve huizinge te Sloten, [ PAG 162]
staande, de pachten de pacht van de landen geroerd in de acten van proclamatie gequoteerd met AA
tm KK alsmede de penningen staande echte betaald, van zaken die niet in het accoord van 1602
toegestaan zijn, met Lauke Goities. Ende daarvan de req. bij scheidinge de helft te laten volgen,
met vruchten etc... ; en de schaden idem; des dat de req, de req. wederom late genieten de helft van
de landen en penningen, staande echt bij Hijlck Monte dr. aangekocht en belegd; en van hetgene
wat Rickien Monte dr. in het uitbernse als anderzins heeft ontvangen, ook met vruchten etc. en met
de schaden. Ende dit alles na afftochte van goederen en penningen bij ijder in het vergaderen van
t'echte en daarna ingebracht, en om redenen comp. de kosten, en in executione te behelpen met de
stukken uit de procedure.
Tiberius van Oenema mede gecomm. rekenmeester, deser Landschappe. req. in conv. en gereq. in
reconventie.
Contra
Elisabeth Versteveren, idem in conventione en in rec.
HET HOFF cond. de ged. de req. te guarranderen van de contra borgtochte bij hem aan Sijurt
Meinerts van Duinen gedaan, en in reconventie verklaart de req. alsnog niet ontvangbaar. En comp.
de kosten.
162 v.
De gecommitteerden van de stad Groningen en de Omlanden,
Contra
Johannes
Bernardi. HET HOFF verklaart de ged. ongehouden te zijn op de impt. 's eis te antwoorden
Dr. Georg van Burmania

Contra

Eme Wijbrants. Ged.

Herman Henrix applt

Contra

Jantien Jans c.s; in Factis binnen 2 mnd peremptoir.

Jacob de Valck
voegen.

Contra

Stoffel Jans

Simon Siurdts, c/ux Contra

In Factis binnen 2 maand.

... ....het playdoye bij de proceduren te

Pieter Hanskes applde In Factis ad primam peremptoir.

Aggeus ( Applonius?) Nicolay als cur. over de goederen van Willem Claes zn. smit. In Factis voor
Doijs binnen 3 weken peremptoir.
Ocke Siouckes Phannius, req.
Contra
Gosse Watses. c.s. In Factis voor Lyklema
binnen 6 weken peremptoir.
163.
Ciprianus Feije van Jaarsma, als last hebbende van Barbara van Aytta; en als cur. over Viglius en
Machteld van Aytta; req.
Contra
Jfr. Cornelia van Tiepma HET HOFF cond. de gereq.
om aan de req. te overhandigen authentique copie van de rekenige in het slot vandien bij haar aan
haar kinderen gedaan ; verklarende de req. daarenboven niet ontvangbaar; en comp. de kosten.
Sijurd Foeckes te Zuidhorn, req.
Contra
Herman Hendriks op het Heerenveen;
triumphant en opposant. HET HOFF cond. de triumphant en opposant tot deductie en betalinge

aan te nemen 100 g.gld van Jan Bastiaans, 97 g.gld 24 strs. van Pieter Jochums, en Gielt Bonnes;
100 g.gld van Teunis meulenaar, en 32 c.gld van Haye Jochems en Marten Jarichs, met 22 c.gld 5
strs. van tauxeerde kosten, bij de opposant ontvangen; en hem ten laste komende; volgens zijn
bekentenisse, de kosten van het gerecht, en de vorere deductie en POINCTEN in questie. 1. Van
wat personen op het Heerenveen en de Comteur (!) de req. penningen hebben gecompeteerd, uit wat
oorzaak, en hoeveel die belopen. 2. Ofte Herman Hendriks deselve hadde laten arresteren? 3. Ofte
Haye Jochems n Marten Jarichs niet 50 g.gld schuldig zijn geweest. [PAG 163v.] Tiedger
Martens en Oene Eelkes 50 gld; 5. Theunis Mullenaar, 200 g.gld met 2 ½ jaar intressen; 6. Aan wie
de vs. debiteurs de penningen hebben betaald, 7. Ofte Herman Hendriks geen overdrachte en
assignatie op de vs. personen van de req. en bij de wed. van Douwe Abbema was gedaan; 7 .Indien
ja, de assignatie te recouvreren; 8. Of de 107 c.gld 5 str. van kosten volgens de tauxatie voor
Schoterland d.d. 15 mrt 1698 zijn betaald of verrekend, 9. Indien nee, te recouvreren authentieke
copie van de vs. tauxatie.
Mr .Martinus ten Hore als voogd van Antie Hebbe dr. zijn e.h;
Contra
Idske Doeke dr;
als moeder en voorst. van haar knn. bij Phocas Colde en geresumeerd de proceduren, .... niet
bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter cum expensis.
Lauwe Douwes; Reijndt Reijndts, als man en voogd van Antie Douwe dr. zijn e.h in de Drogeham
Nanne Douwes in Optwijzel, allen voor zich en als last hebbende van Douwe Douwes hun broeder,
en mede uit de naam van ?vike Douwes, als broeder innocent zijnde, door breder innondatie onder
verband harer goederen en mede uit de naam en vanwege Wike (?) Douwes haar moeder, innocent
zijnde; en onder benificie divisionenem verband harer goederen, caverende de rato; en in die qual.
caverende voor Douwe Douwes haar vader, en als last hebbende van Griet Elerts haar vader, mede
in deze stede.
Contra De Gedeputeerde Staten van deze Landschappe; en de Magistraat der
stede Sloten. HET HOFF cond. de ged. hen Gedeputeerden de administratie, ende waardie van de
huisstede gemeld, voor zo veel daar tot satisfactie der stad Sloten is vergraven, en gehouden om aan
de impt. te betalen en aan de impt. met schaden en intressen etc. en comp. de kosten.
Reimer en Rempt, Jelt Eelsma zonen, als erfg. van Friesken Eijsma hun bestemoeder, impt.
Contra
Hinthien Reins als voorm. ad litem over de weeskn. van Claes Jacobs in Warrega en
Jelte Jacobs als erfg. van Jelte Jacobs haar ouders en Bauck haar zoon.
De Procureur generaal, Contra
Dr. Phocas in qlt HET HOFF cond. de gedaagde in de reële
boeten van van 150 c.gld; en mede in de kosten van missieve van Justitie en daarenboven tot zijn
vorderen eisen niet ontvangbaar. Cum Exp.
164a.
Ancke Paulus dr. impt.
Contra
Jan Claas c.s; In Factis ad primam peremptoir.
Tyaerd Takes
Contra
Taeke Jans req.
In Factis in Forma.
De 30e juni
Albert Wijffringh voor hem en als cur. over Geert en Anna Wijffringh, zijn broeder en zuster,
eligernde domicilium citandi ten huize van dr. Jelbinum Lenzius, adv, v.d.Hove en Jelbinis vs. als
voormond voor Hermentie Wijffringh; zijn e.h; Joachim Overdijk, als voogd over Joanna
Wijffringh, zijn e.h; en Anne Eisses als geauthoriseerde cur. over de ontscheiding van Margaretha
Wijffringh, zijn schoondochter, en c.d.r onder verband van goederen;
Contra
Johannes Vviltes, (Wilts) ten Hore, als last en proc. hebbende van Anna Franckena, Wiltet, Ancke
en Trijnke Franckes zoon en dochter, zijn broeders kinderen, en Martinus ten Hore voor hem zelfs;
en Arent Pieters te Echten, in Drenthe voor hem zelven, vanwege Hille Hans dr. wed. van Johannes
Franckena, als moeder en wett. voorst. van haar knn; en Folkard Johannes als conj. persona voor
Clasina Johannes Franckena zijn e.h; [ PAG 165] HET HOFF ord. dat de executie van de sententie
van 19 dec 1618 haar voortgang zal vinden. Op de zilveren croes met MMM gemerkt; item op de
helft van de obligaties ( volgt een reeks nummers) en de helft van de landen gronden en de huizen
en renten in de koopbrief met ( een aantal) nummers. Ende condemneert de opposanten hun

oppositie daartegen kosteloos en schadeloos af te doen; en mede in de kosten tot 's Hoffs taxatie;
En belangende de gronden in de instrumenten met 24, 33 en 224 geroerd mitsgaders het vordel
aangaande, voor zovele hetselve in de voorgaande poincten van offitie niet is vervat, wijst partijen
in Factis in forma voor dr. Gellius Jangestal Rd. Ord. en voorgaande commissaris.
Rienck Sapes in Katlijck; applt
Contra
bij het vonnis van de Nederrechter .

Sijts Hayes aldaar; ....................niet bezwaard

Claes Jans voor hem en als voogd van Aeltien Luitiens zijn e.h; impt.
Contra
Mr. Martinus ten Hore, adv. v.d. Hove als m.e.v van Antie Hebbe dr. zijn e.h.; ged.
HET HOFF cond. de ged. samen en elke apart, de impt. te betalen de somma van 135 c.gld; onder
deductie van 10 gelijke guldens, en in de schaden etc.... en in de kosten.
165v.
Hubert Jans apotheker binnen Leeuwarden; impt. Contra
Pieter Thomis te Huizum, in
gemeenschap van appellatie geass. met Jfr. Habel van Offenhuizen; e.h. van Douwe van Hottinga;
HET HOFF verklaart de geappelleerde als gemeenschap van appel gebruikende bij het vonnis van
de Nederrechter niet bezwaard, en Jfr. Habel wegens de sententie niet ontvangbaar; en compenseert
de kosten .
Jan Jans, cum socio impt.

Contra

Uble Hinnes in factis.

Pieter Stellingwerf,

Contra

Douwe Alles in Factis,

Hendrik Walings. Contra
Rinsck Wijmers. Voor Saeckma: POINCTEN: 1. Hoeveel
bij de impt. ouders, voor de gekochte landen is betaald; 2. Ofte zulks met gereed geld is geschied;
3. Indien nee, op wat termijnen. 4. De reversaal daarvan ook te tonen die hiervan gepasserd mag
zijn. 5. Van gelijken de .... metinge die na de koop bij de impt. vader is gedaan; 6. De meting der
landen wederomme te laten doen, van de overgeleverde memorie van de voor gementioneerde oude
metinge, als ook volgens de aanwijzinge van de pachtenaar; bij Saeckma gedaan; darinne gelaten
zijn besogne, daaraf gemaakt.
166.
De 2e juli 1619.
Dr. Hericus Regnerij not. publ. binnen Leeuwarden en Hidke Thonis dr. e.l;
Contra
Olpherd Heres als borge onder renunciatie van discussie, voor Claes Heres en Trijn Dirks dr. e.l
voor haar interessen. HET HOFF ten principale recht doende cond. de ged. an de impt. te betalen
2120 c.gld met schaden in intressen; cum exp.
De 3e juili 1619.
Hoite (?) Sibrands althans te Sibrandshuis, Contra
Dirck Alberts Monnikhuis; HET
HOFF cond. de gedaagde het arrest voor zo ver het zelve op meerdere punten is gedaan als 219
c.gld en 10 strs; kost en schadeloos af te doen, en in reconventie recht doende de ged. aan de impt.
nog te betalen 219 c.gld 10 strs; door het ontberen van dien gehad en geleden te hebben en nog te
lijden, onverkort gedaagdes recht tegen Dirk Dirks, en die zijn defensien ter contrarie; en voorts niet
ontvangbaar.
Johannes Idts zn applt.
Contra
Hendrik Karstes. In Factis in forma.
166v.
De 6e juli 1619.
Ciprianus Feyes van Jaarsma req. Contra
Juffr. Cornelia van Tiepma; HET HOFF cond.
de gereq. aan de req. te laten volgen copie uit de scheiding tussen haar en haar kinderen; alsmede de
copie van bschrijvinge, staande echte van des ged. kinderen, mitsgaders copie van de specificatie,
van gereq's meubelen, klederen en kleinodien, linnenwaed, zo bij de gereq. is geschreven, met het
geschrift daar achter staande, bij de hand van mr. Dominicus Oedsma; geschreven van de 11e aug
1612. Daar te boven niet ontvangbaar. Uitgezonderd bijwoninge der kinderen, waarvoor
wederomme te compareren voor de commissaris, en een poinct van restitutie. comp. Exp.

Jfr. Christina Galij (??) wed. en boelhoudster van Beernt van Uteninge, in leven secr. der stad
Utrecht, voor haar en de andere erfg. van wln. haar man.
Contra
Herman Hendriks
en Jan Jelmers Versteveren, beide op het Heerenveen. HET HOFF cond. de requireerden volgende
de penningen in het 12e en 13e artikel van hun antwoord het recht van niaar te institueren voor het
gerecht van Opsterland binnen een maand post Magnas Ferias; bij gebreke van dien interponeert
denselven perpetuum silentium, en comp. exp. En voorts in Factis binnen een maand naastkomende.
167.
Trijn Douwe dr. als moeder van Siouck Clases, bij Claes Jans getogen; en Gijsbert Lammerts
burger binnen Harlingen, als tutor over de gemelde Siouck.
Contra
Claes Jans te
Pietersbierum, als voogd van Sijts Claes dr. de zuster van het weeskind vs. gereq.
HET HOFF cond. de gereq. het kind Siouck Claes dr. genoemd, de req. vrij en onbedwongen te
laten volgen en te betalen de schaden en de intressen door de requireerden weigeringe gehad en
geleden en comp. de kosten.
De 6e juli 1619.
Gale Andries op de Cletten apllt
Contra
Geert Hendriks brouwer en biersteker te
Leeuwarden; .... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter ;......
Hendrik Jans, burger en Apotheker binnen Leeuwarden, req. en triumphant
Contra
Dr. Sibrandus Siccama, secr. binnen Bolsward. ged. en gedoemde. HET HOFF taxerende de .... (
vergeten?) op 2200 c.gld en ord dat de executie van de 3e juni 1614 haar voortgang zal hebben; en
comp. de kosten.
167v.
Tiete Lijeuckema ( Lijeuckera?) ontvanger van Makkum, en als volm. van het dorp.
Contra
De Ged. Staten dezer Landschappe intervenierende voor Tzijalmijn, haar overleden olde meijer en
Douwe Douwes haar teg, meijer. Ged. HET HOFF cond. de ged. op de 13 pondemaat te hoeden en
te dragen 15 florenen, en te betalen de schade en intressen, deur gebreke vandien, sedert het
accoord, in de 30e positie in des impt. libel geroerd, en daarenboven niet ontvangbaar.
Mr .Douwe Poppes, imp.
Contra
de erfg. van Anne Wibes.
.... voor de commissaria die hen zal verenigen, indien niet hem informeren op de faicten, binnen een
maand naastkomende.
Bernhardus Fullenius,

Contra

Elisabeth Cornelis In Factis in Forma.

Trijncke Gerrijts, impt.
Contra
Roeleffke Bel.....
Te namptificeren 79 c.gld. 11 strs. En voorts in factis.
168
Gerrijt Lenerds als man een voogd van Anna Arriens dr; als mede erfg. van Ida Jans dr. wed. van
Aerien Jans dr; in leven bode in dezen Hove; geassisteerd en met consent van Thonis Thonis; in
Amsterdam, Aerien Gerrijts te Dokkum; en Lenerd Gerrijts, de impt. 's zonen en stiefzoon.
Contra
Dr. Theerdze Marssum, mede adv. v.d. Hove; Lambert Pieters als voogd van Jacoba
Adriaens zijn e.h. HET HOFF cond. de mede gedaagde Lambert Pieters aan de impt. voor zo veel
zij erfg. is van Ida Jans, aangaande de borgtochte te indemneren, en kosteloos en schadeloos af te
doen; en daar te boven onder de presentatie door dr. Marssum gedaan, in zijn deductie zowel
neffens de ene als neffens de andere niet ontvangbaar.
Aethien Sierks dr. e.h van Jacob Beijma, req, en triumphant
Contra
Jfr. Maeijcke van
Galema wed. Julius Beijma en leven Raad Ordinaris in dezen Hove. HET HOFF cond. de
gedoemde in ontvang te nemen voor de kooppenningen der gekochte huizinge, hovinge en landen,
zo veel die Jacob Beijma althans concerneren, de somma van 2699 g.gld; vermijts met de intressen
vandien gevallen, bij de latere betalingen geene als de termijn uitbrengen, hier beneffens in de
uitgave van de 3e post te verminderen na advenant; en voor zo veel de intressen genomen zijn mede
van de kooppenningen de landen en anders ook de bezaaide en gestelde te samen hier bevonden de

weerden te excederen, en de punten 7 tm 12 daar uit te nemen (?) Tauxerende wijders de prijs van
de helft der tien pondematen ten profijte van de triumphant, 18 (?) zulks tot 100 g.gld; en
ordonneert de executie van het voorgaande in de sententie van 19 jan 1616.
168v.
Dr.Gelluus Hillema Rd. Ord. en Auckien Haersma zijn e.h. en ook voor Goeijtien Pieters en Griet
Lammerts hun landzate. impt.
Contra
Wijger Buma wonende in Oldwolde;
Wijbrandus Hectoris D.V.M aldaar, voor hem en als last en proc. hebbende van de ingezetenen.
( geen uitspraak)
volgt mogelijk op laatste tekst van fol 168.
......... leeg.......... Haar voortgang zal hebben, en volgens deze ... indien dij vordere geledenen en
gepasseerde uitgave de rekeninge ter dicussie van de triumphant gevoegde te .... en elks bijzonder te
laste komende, gesloten zijnde, cond. partien elk ander te presteren en voldoen waarvan nu de
ontvang of uitgave, resp. in reliquis zijn bevonden mogen worden, mette interesten vandien,
verklarende deselve eisen (?) verder niet ontfangbaar; verhoudende nochtans de triumphant haar
echt uit de taxatie van 16 okt 1616; als ook haar .... gevoegd te samen nopende de achterstal der
huur van 80 g.gld ten... Sijtse Jetzes zo zij bevinden zullen.
( Hiertussen: het dictum van diff (initief) 53 is op de 8e mrt 1619 uitgesproken)
Tietske Jouke dr; voor haar en als tutrix over de 4 onmondige kinderen bij wln. Tijerk Freerks, en
onder S.C. Velleiani impt.
Contra
Mr. Martinus ten Hore, voor hem en voor Antie
Hebbe dr. zijn e.h HET HOFF cond. de gedaagden te samen en Antie vs. apart de impt. te betalen
168 c.gld; 12 str 4 penn als reste van meerdere somme; met schaden etc; en in de kosten tot s'Hoffs
taxatie.
169.
Godefroy van Bloemendaal residerend binnen Zwolle, monster commissaris van het krijgsvolk
aldaar, als man en voogd van Jfr. Gratiana Entes, zijn e.h als erfg. van Barthel Entes
Contra
Anna Ewouts van Os voor haar en haar kinderen bij Allard Feckes en dr. Gellius
Jongestal Rd. Ord. als wett. voorstander van zijn knn. bij Trijntie Anskama en Antie Anskama.
( geen dictum)
Frans Lenards aan St Jac. Par. als m.e.v van Dieuwer Jelles en c.d.r impt.
Contra
Foppe
Ockes en Pieter Heeres. HET HOFF cond. de ged. om behoorlijke rekenschap te doen, en
hetgeen bevonden wordt als nagelaten, te bewijzen of anders te betalen met schaden etc. en Comp.
Expensis.
169v.
Doorgehaald : Gosse en Johannes Wibes zn te Gauw, Contra Abbe Hettes mederechter van
Rauwerderhem.
Nicolay Saskers binnen Leeuwarden aplt. Contra
Cornelis Hendriks bakker.
.... niet bezwaard bij het vonnisse van de Nederechter.....
170.
Jantien Claeses wed. van Rochus Baernts te Franeker.
Contra
Sebastiaan van Pruissen
secr. van Leeuwarderadeel; als vader van Adriana zijn dr. bij Hijlck Sickes Vogelzang.
........... niet ontfangbaar....
Wopke Jarichs ontvanger van de geestelijke goederen te Leeuwarden
Contra
Empcke
Lijewes te Hallum; ged. ..... te betalen 292 g.gld; 11 str en 8 penningen; en de schaden
Wopke Jarichs als boven;

Contra

dezelfde. .... te betalen 62 g.gld met schaden etc.

Worp Peijma te Harlingen, geintervenieerd hebbende voor Claes Hendriks zijn huisvrouwen broer.
Contra
Feijke Jans te Dokkum, als erfg. van Jan Feijckes zijn vader.

.......... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederechter.... cum exp.
170v.
Euke Daniels als voogd van Frouck Aebe Minnes dr; zijn e.h; wonende te Nijehooff in Groninger
land; Anne Euke (Ebe?) dr. e.h van Gerbrend Pieters, Tijebbe Claes en Gerbren en Euke vs. hun
sterkmakende voor Tietske Alberts dr; het voorkind van Frouk Aebe Minnerts; Contra
Sijurd Jelles als man een voogd van Griet Wicke (?) dr. zijn e.h; en als het recht hebbende van
Marij Jans, met consent van Gerrijt Jans, in in die qual. erfg. van Claes Martens, zijn oom en res. de
proceduren. .... volgens de gedane presentatie..... niet ontfangbaar.............. comp. exp.
171.
Barbara Gerrijts, wed. van Egbert Carstes burger binnen Leeuwarden, en Joac(him?) Rene...... nom
ux, en c.d.r voor Bauck Wibe dr. zijn e.h's zuster, zich voegende bij Barbara zijn huisvrouwen
moeder.
Dr. Johannes Renema adv. v.d. Hove. HET HOFF cond. de ged. de penningen van de
verkochte huizinge onder de koper te laten staan, tot verrekening van de req. kost, het besprek (?)
hem respectis in de restante van Aelck Carsten gedaan,zoveel hem daarvan zal mogen gebeuren, tot
bij hem dienaangaande genoegzame cautie werde gesteld. Verklaart de req. tot hun vordere eis niet
ontvangbaar; en om redenen compenseert de kosten.
Jfr Genoveva Rattaller,
Contra
Focko Utzes, ged. In Factis, binnen 5 weken
peremptoir; en ad primam de zaak in staat van wijzen te brengen.
De erfgenamen van Sijds Popma triumphant,
Contra
de erfgenamen van Tijerck
Tijallings. Ged. HET HOFF viderende het incident, cond. de gedoemden hun oppositie kosteloos
en schadeloos af te doen, en op de door triumphant overgelegde declaratie te diminueren, mits dat
parthien in playdoije zullen mogen behelpen met de stukken en informatien ten processe gediend en
overgelegd. En cond. de ged. in de kosten tot 's Hoffs tauxatie.
171v.
De 8e juli 1619.
Trijntje van Donia binnen Leeuwarden, venia aetatis bekomen hebbende voor haar en Antie van
Donia e.h van Andries Lamberts Bannier to Vollenhove, ....etc... eligerende domicilium citandi ten
huize van Peyma. hun advocaat.
Contra
Jfr. Sijts Wijtsma e.h van Sijts van Donia, adv.
v.d. Hove, geass met haar man. HET HOFF rejekteert de exceptie, en ten principale recht doende,
cond. de ged. ten einde het verzochte niaar van de geproclameerde landen Trijnke van Donia werde
geadjudiceerd met vruchten profijten etc. en zijn oppositie daartegens gedaan kosteloos en
schadeloos af te doen. En verklarende Auckien van Donia voor haar eis niet ontvangbaar.
Dr. Gabinus Foppens adv. v.d. Hove, en Rints Gaijckma e.l; imp. in conventione en ged. in
reconventie Contra
Johannes Lijewes te Westergeest, voor hem zelven en vanwege Anna
Claese dr. zijn e.h; en c.d.r onder verband van goederen. HET HOFF cond. de ged. de impt. te
betalen van landhuur de somma van 15 g.gld met schaden etc... en verklaart de eis en conclusie niet
ontfangbaar. Cum expensis in tweede instantie.
172.
Arent Jacobs, burger in Sneek;
Contra
Abbetien Inthie dr. wed. van Anne Obbes op de
Bandt wonende, voor haar onmondig kind Inthe Anne dr. en c.d.r; en Obbe en Sijurd Anne zonen
Hans Feite zn. als voogd van Tiedke Anne dr. en Ocke Flohardij ( Folkerds?) als voogd over Auck
Anne dr. zijn huisvrouw. ... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter .
Geert Hendriks, brouwer binnen Leeuwarden voor hem en het recht hebbende van Jan Cornelis,
bakker, en Lubbrich Steffens, e.l triumphant en impt. van brieven van executorien.
Contra
Heer (t) [of Heere] Pieters molenmaker te Harlingen, verspierder en opposant.
HET HOFF ontzegt triumphant zijn verzoek en cond. hem in de kosten. Tot 's Hoffs taxatie;
onverkort anderszins zijn recht...
Ritske Floris impt. in conventie
Contra
Diew en Wicke (?) Lieuwes, In Factis in beide
instantien, conventie en reconventie.

Dezelfden
Contra
Dezelfden idem als vorige.
172v.
Tialling Wijtzes Req. Contra
De ingezetenen van Noordermeer. ( geen dictum)
Antie Heine dr. wed. van Hendrick Roeloffs geass. met Jelle Hendriks huisvrouw van Sijbren
Meines, Aeltien Hendriks e.h. van Hemme Martens, Griet Hendriks e.h. van Jan Pieters, en
Hendrickien Hendriks huisvrouw van Joachim Pieters, haar dochters en Antie Jan Pieters e.h van
Rimer (?) Cornelis haar kinds kind impt.
Contra
Anne Hanckes voor hem zelven,
voor 1/6 part erfg. van Jeip Sipckes, en Pijter Romckes als m.e.v van Meicke Jeips dr; voor 1/3
deel erfg. van Jeip vs. hun vader resp grootvader. HET HOFF verklaart de impt. niet ontvangbaar
onverkort ... Cum Exp.
173.
Frans van Jongema mede Rd. Ord. in den Hove; Contra
Frans van Roussel, ged.
HET HOFF cond. de ged. ter zake van injurien te betalen 200 c.gld; en mede in de kosten.
Sijurd Wiegers Ibberda, nu te Leeuwarden; als univ. erfg. van Anna Jetse dr. zijn wijlen e.h ;
Contra
Pieter Pieters, lakenkoper te Balck. HET HOFF cond. de ged. zijn actie binnen 3
maanden te institueren, bij gebreken vandien perpetuum silenium (of: zand erover) Comp. Exp.
Hessel van Hermana
Geert Hendriks

Contra
Contra

Douwe van Sixma; In Factis in forma in beide instantien.
Pieter Jans, nom ux. .... te namptificeren 100 c.gld

Johannes Rompkes Contra
Hille Oenes. HET HOFF houdende de proceduren aan des
ged. zijde voor geconcludeerd; ord. hem te namptificeren 100 c.gld en nog 26 voor de impt. 's ..... ?
173v.
Mr. Gerrit Roijer
Contra
Jan Pieters. In Factis ad primam peremptoir.
Meile Outgers

Contra

Vincent, Jan Kempes, te namptificeren 50 g.gld en in factis.

Sibren Jans, triumphant
Contra
De wed. en erfg. van Baucke Eelkes. In Factis binnen
een maand peremptoir en ad primam in state van wijzen te brengen.
Walingh Aeriens
Contra
Jan Cornelis Femmes. Het Hoff ontzege de req. boven de
presentatie zijn verzoek, en comp. exp.
Joachimus Johannes applt.

Contra

Epe Ottes. In Factis.

Jan Hendriks

Contra

Jaen Wobbes; te namptificeren 75 g.gld.....

Teye Saekens

Contra

Antie Sierks in qlt. In Factis ad priman peremptoir.

Abraham Minthies Contra
Sijtse Sijtses c/ux. In Factis.
174.
Adriaen Hogehoek impt.
Contra
Tijaerd Jans c.ux. Te namptificeren 67 g.gld.
De zelfde

Contra

Deselfde. Te namptificeren 150 c.gld.

Wolter Rijurdts

Contra

de erfg. van Douwe Riemersma. In Factis.

Auck Allards in qlt

Contra

Aeff Dirks req-de

Agneta Jans req.
Contra
Trijn Andles c.s
excipiente peremptoir te antwoorden.

In Factis.
.... rejekteeert de exceptie, en cond. de de

Anthonis Hees ( van Hees?) Contra
Sijuck van Wijngie ( Vinia?) rejekteert de exceptie en
peremptoir te antwoorden Reserverende de expensen.
Ben... en Jantien Simons impt.
Contra
Pieter Douwes. HET HOFF viderende het
incident ontzegt de impt. zijn verzoek en cond. hem de overgelegde augentatie van de rekening te
debatteren, res. Exp. Onverkort....
174v.
Trijn Abbe dr. impt. Contra
Frans Heeres, In Factis ad primam peremptoir
Sibe Pieters

Contra

Albert Sickes In Factis .

Wibe Simons aplt

Contra

Suirdt ? Douwes. In Factis.

Jan Buwes impt.
Contra
een honderd goudgulden.

Michiel Aeltzens ... rejekteert de exceptie, te namptificeren

Johannes Tyara in qlt Contra
in staat van wijzen te brengen.

Tijepcke Gualtherij

In Factis binnen 6 weken peremptoir, en

Martinus ten Hore impt.
Contra
c.gld. En in Factis in forma.

Jan Jans zn. Suart (Swart) ged. Te namptificeren 30

Atke van Schonenburg triumphante

Contra

Gosse Keimpes in factis.

Dr. Sixtus Donia in qlt
Contra
Marij Cornelis c.s te namptificeren 22 c.gld en
10 strs. en voorts in Factis in forma.
175.
Dr. Gellius Hillama Raad Ordinaris; c/ux imp
Contra
Wijger Buma c.s .ged.
Op POINCTEN voor Doijs voorgaande commissaris; 1. In wat jaar de patroons landen ten naaste
aan de landen in kwestie afgegraven zijn? 2. Of daaraf in het kerkeboek enige akte of ook anders
gemaakt is, en indien ja, daarvan extract te recouvreren. 3. Of de Fleer tussen de impt. 's land en de
dijksdelten in kwestie in een koers ook separeert de landen in het oosten en westen, naastgelegen,
en de dijksdelte daarvoor responderende. 4. Indien ja, wanneer de afstallinge der selve landen en
met wiens overroepinge ofte consent is gedaan? 5. Ofte tot opmakinge van de dijk, de aard en zoden
gehaald werden van binnnen Dijksdelten alleen, of ook mede van buiten landen. 6. Bij wiens
ordonnantie zulks geschied is, van de dijkgraaf of van iemand anders mede. 7. Oft de dijkgraaf de
opzicht van de dijksdelten in kwestie en de andere ten oosten en westen gelegen heeft, en hoe wijd
zij geslagen zijn? 8. Ofte tussen de dijksdelten, dijksgrazen en schapegrazen enig onderscheid is,
ende in dat quartier worden gehouden. 9. Ofte van aarde en zoden tot opmakinge van de dijk
gebezigd is, aldaar, en inde naastgelegen hemrijck uijt de dijksdelten ofte schapegrasinge gegraven
iets betaald wordt, ofte ooit betaald is, en aan wien? 10. Ofte de dijksdelten en schapengrazen mede
onder de staten respective aldaar in de Aanbreng zijn gesteld.? [ PAG 175v] 11. Oft de gemeente
van Oldwold ooit die van andere dorpen heeft verhinderd ofte heeft doen verhinderen hunne beesten
mede op de landen ofte dijksdelten in kwestie te jagen? 12. Ofte ter plaatse in kwestie also voren
geleijd, dan ofte deselve uitgeleijd is?
Haye Alles impt.
Contra
Eebe ..... bes. HET HOFF restitueert de req. tegens verloop van
tijd, en alle schadelijke acten, tegen hem gevallen zijnde, accordeert hem nog de tijd van drie weken
om zijn productie te mogen doen. En cond. hem in de kosten, ret. proc.
Solcke Meijnards req.
Contra
Assel(t?) Asies (?) HET HOFF rejekteert de exceptie
en cond. de excipient peremptoir op de req. eis te antwoorden.
Jetse Aeles wonende op het Vliet als voogd over Giele Wijsse dr; zijn e.h;

Contra

Hessel Jelderts en Anna Anne dr; e.l te Leeuwarden. HET HOFF houdende de overgelegde
wandelbrief voor bekend van 14 april 1614; cond. de ged. te betalen 550 g.gld waarvan 500 reeds
verschenen is, en de resterende 50 in mei eerstkomende; met schaden etc ; onder deductie van 175
g.gld; in een en 40 gld in een andere partij, daarop betaald, verklarende de huizinge plaats en
gortmolen te Kollum voor gehypothekeerd; en executabel, en mede in de kosten.
176
Aede van Eijsinga, Rd. Ord. en Julius van Eissingha overste luitenant over het Friesche Regiment
als universeel erfg. van Frans van Eissinga, in leven Rd ord; hun vader en mediate erfg. van wln.
Ritske van Eissinga, en voor 1/3 part van wln. Focco van Eissingha.
Contra
Mr. Sicke van Dekema, als bestevader en voorstander van Jfr. Hijlck van Eissingha, zijn kinds kind,
bij wln. Tijalling van Eissinga in leven Grtm. over Menaldumadeel, en Jfr. Auck van Dekema e.l;
als mede erfg. van Tiallinga van Eissingha, in leven Rd. Ord. in dezen Hove, en Tading van Adelen
als mede curator over de voorkinderen van de vs. Tialling van Eisinga en Pieter van Eisinga, Grtm.
van Rauwerderhem. HET HOFF cond. de ged. de impt. te laten volgen een zesdepart en een
derdepart, der goederen ten libelle verhaald, mitsgaders van de andere derde en zesde part, voor
zovel ze erfg. van Jfr. Maria van Tijaarda, wed. van Ritske van Eijssingha, met vruchten, profijten
en emolumenten van dien. Verklarende de impt. tot hun vorderen eis niet ontfangbaar, behoudens
hetgeen bij nieuwe instantie uit krachte van de opdrachte van Aede Ritskes van Eisinga (zal blijken)
En om redenen compenseert de kosten.
176v.
Meile Outgers, brouwer binnen Leeuwarden; impt.
Contra
Dirck Thomas herbergier
buiten Leeuwarden. HET HOFF houdende de overgelegde acte van liquidatie en resp obligatie
voor bekend, van 11 mrt 1616, cond. de ged. de impt. te betalen 400 c.gld; met schaden etc. en in
de kosten en boeten.
Jurgien Hendriks, burger der stede Leeuwarden; impt.
Contra
Arnoldus Nicolay, not
publ. ged. en gecontumaceerde. HET HOFF houdende de overgelegde brief van obligatie voor
bekend van 27 april 1614, cond. de ged. de impt. te betalen 65 c.gl met schaden etc; en in de kosten
en boeten.
Gosse Ubles impt. Contra
Rienck Roeloffs gedaagde, HET HOFF houdende de brief van
obligatie van 7 maart 1617 voor bekend cond. de ged. de impt. te betalen 22 g.glds; met schaden en
intressen; ....
Dr. Focco Feikens in qlt, impt.
Contra
Ancke, de wed. van Haije Obbes, voor haar en
haar knn. bij de vs. Haije. HET HOFF houdende de obligatiebrief en cessie d.d. 2 aug 1616 voor
bekend conde de ged. de impt. te betalen de somma van 100 c.gld met schaden etc.
177.
Geurd ( Gerard) van Sickingha als conj. pers. voor Jan Baptista van Sickingha zijn broeder en mede
voor Henrico van Thibaud, als man en voogd van Jfr. Maria van Sickingha hun zuster, als erfg. van
Tialco van Sickingha, en Jfr. Maria van Sijrcxma zijn ouders.
Contra
Foecke Gales en
Hil Wopcke dr. sampt Theus Bauckes,
HET HOFF houdende de pachtbrief d.d. 2 febr van 1613 voor bekend en de daar onder staande acte
van 12 mei 1615 voor bekend., cond. de ged. de impt. te betalen, 390 c.gld. anno 1618 verschenen,
met schaden etc. en verder voor Laelius Lijklema Rd. Ord. nopens de jaarlijkse termijnen van pacht
van 1615, 1616, 1617 verschenen, en hetgene dat bij slot zal worden bevonden. En comp. de
kosten.
177v.
DE EERSTE RECHTDAG NA DE GROTE VAKANTIE IS GEWEEST DE 7e SEPT 1619.
Jelle Pieters
Contra
req. peremptoir te antwoorden.

Jacob de Valck HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de

Claes Freeks Req.
Contra
Sibrand van Osingha c.s
Voor de commissaris etc.
POINCTEN: 1. Wanneer de huringe bij de req. gemaakt met wln. Jr. Carel van Sternzee, zijn einde
of uitgang heeft gehad, of dat 4 jaren van die huringe niet zijn geleverd. 2. In wat jaar de req. de 10
pondematen oude bouw en uitgeploegd zaadland, gelegen achter het hof en de singel hebben laten
liggen, wel onderdonget en gebruikt? 3. Hoeveel scharren dongen zij dalix hebben gebracht; 4.
Hoeveel ieder schar dong daar op te brengen wel kost. 5. In wat jaar mede de req. de 18 pm oud
“dorland?” die voor hun tijd waren ongescheurd, hebben geploegd, en hoeveel zij daarvan hebben
bedongt. 6. Waar deselve zijn gelegen. 7. En hoeveel scharen dong daar op zijn gebracht. 9. Hoe
veel jaren als de impt. deze percelen hebben begost te verbeteren, het gebeurd heeft, dat zij daarvan
respectievelijk behoorlijke en passelijke vruchten weder hebben begost te genieten? [ 178] 10. Hoe
veel zij in de eerste jaren dat de blive (?) op de groed weder zijn verlaten, aan ieder perceel
voordien wel van schade hebben geleden? 11. Hoeveel ieder pondemaat van de respectieve percelen
in tijden van de uitgaande huringe uit Ju Stenstra vs. gemaakt de de req. wel verbeterd zijn geweest?
12. Ofte zij de vs. verbetering doende eens mee hebben gedaan, aan andere gelike (?) en goede
meijers geholden zijn? 13. Hoeveel scharren dong, ten tijde van de expiratie van de huringe op deze
plaats bevonden zijn? 14. Ende wie doe deselve donge genieten, en of deselve niet aldaar verblijft
tot profijt van zowel het land als van de meijer ?15. Hoeveel roeden in ofte omtrent welke percelen
en in welk jaar hier bij ofte vanwege de req. zijn geslat? 16. Ende hoeveel ieder roede te slatten
gekost heeft? 17. Hoe duur en in wat voegen de req. Dit en verleden jaar de 38 pm. Int prec....
gemeld hebben verhuurd. 18. Of de req. boven de 38 pm en het hof nog in gebruik beholden 84
pondematen? 19. Hoeveel de req. in het jaar 1609 tot opgraving van de vaart strekkende naar Sneek
is oudland, van ieder floreen hebben betaald? 20. Item, anno 1610 tot verhoginge, van de dijk
leggende omtrent Boxum? 21. Ende hoeveel in het jaar 1611 van het opgraven der Zwette? 22. Hoe
veel en in wat jaren zij req. hebben betaald voor het repareren van de Cruijsvaart en Boxumer dam?
23. Item. hoeveel anno 1612 van het opgraven van de Weidumer opvaart? 24. Ende hoeveel in den
jare 1614 tot reparatie van de Huinzer Tille?
178v.
De 16e september.
Pibo Gualtherij
Contra
Lambert van Dalen ... ongehouden de req. zijn verstek.....
Meile Outgers brouwer binnen Leeuwarden
Contra
Lambert Haijtses buiten
de Wirdumer poort; .... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederechter....
Ighe Pieters te Staveren, als erfg. van Pieter Sijurdts, zijn vader en als voorst. van Sijurdt Ighes.
Contra,
Elle Claes tot Oldeberkoop, niet bezwaard bij het vonnis van de Nederechter....
Jan Cornelis van Hemert, burger en wijnheer binnen Harlingen,voor hem en als cessie en transport
hebbende van Freerck Dankerts ( Denkerts, Douwes?) en Benne Freerks.
Contra
Adriaen Schaft burger en koopman als cur. over Andries Schaft zijn zoon, ged. HET HOFF cond.
de ged. aan de impt. te betalen 300 c.gld; met schaden en intressen en in de kosten.
179.
Harco Intes Roelfsma
Contra
De Gedeputeerden deser Landschappe
HET HOFF ord partijen wederom te compareren voor Hannia etc... POINCTEN: 1. Oft in het
leggen van t'Groeninger wech ter plaatse daar de vs. kwestieuze landen liggen geen accoord tussen
de ingezetenen is gemaakt. En hetzelve te recouvreren. 2. Oft in het graven van de schipsloot
lopende naar het meer ( maar?) van Kuikhorne en het leggen van de Tille daar, in de Groeninger
wech, het accoord van de ingezetenen is gemaakt, belangende het maken onderhouden en aaneerden
van dien. En hetselve te recouvreren. 4. Oft Harkema Hage een limiet is van dorpen en wat dorpen?
4. Hoe Wijd Harckema Hage is, zinkende in het zuid? Ende na de landen in het oost en west, naast
aan Harckema hage leggende in het zuid zijn strekkende? 5. Te recouvreren het accoord tussen die
van Noordermeer en Mr Sijds Tijaarda? 6. Wat recht en pleit bij wln. Jente Betse zoon op deze
kwestieuze landen is gedaan en ten processe te recouvreren. 7. Hoe wijd de Holle Ried in het
oosten op is stekende en te doen maken een kaart van de loop dezer plaatsen.
179v.

De 20 September.
Jelle Atses curator over Anna Popcke kinderen bij Leuke Boornstra (?) in echte getogen?
Contra
Claes Simons als cur. over Betse Jans, Sibe Sibes, als cur. over Alle Jans en Gerrijt
Jans van Burum. HET HOFF verklaart de acte executabel, en cond. de ged. in het onderhouden van
dien, en aan de impt. 60 g.gld te betalen, met schaden etc...
Tialling Wijtzes
Contra
De ingezetenen van Noordermeer. HET HOFF ord partien
wederomme te compareren voor de commissarias: POINCTEN: 1 Ofte een harer de koeijen
schapen en andere beesten worde aan de noorder en zuider zijde van de Groeninger weg te wacht
neemt en hoedt? 2. Wie de herder stelt en loont. En ofte de koeien schapen en beesten van de
noordzijde alzover niet mede lopen, en geweidet worden als de zuider zijde? 3. Ofte Julius Dekema
en zijn erfgenamen aan de zuiderzijde ook enige gerechtigheid hebben gehad, en aan de impt.
overgedragen? 5. Ofte de bouwlanden van Noordermeer gelegen aan de zuider zijde, in voortijden
oostelijker naast gelegen en hoe verre? 6. Ofte de gedaagden zich wilden becrodigen de graslanden
en de possesie vandien, op de vs. zuiderzijde als beneden hun bouwlanden en prequoata vandien. 7.
Ofte ook de andere ingezetenen van Oostermeer ( = Noordermeer), geen bouwland hebbende tot de
grazinge aan de zuiderzijde gerechtigd zijn? Ofte des req. beesten opgehaald zijn recht beneden de
vs. bouwlanden aan de zuider zijde ofte elders?
180.
De 22e sept 1619.
Jan Gijsberts Iemega (Jemega) tot Berlicum, als cessie hebbende van Jan Pieters, te St. Anna
Parochie
Contra
Aet Simons aan de Nieuwe Bildzijl, en c.d.r voor Griet Wijntie dr. zijn
e.h.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 25 c.gld met schaden etc.
Jan Gijsberts Jemega te Belckum als cessie hebbende van Balling Dirks
Aet Simons als voren, .... idem, de somma van 40 c.gld....

Contra

Aernd Wabbes van brieven van excecutorien
Contra
Pibo Gualtherij als ged. en
Mathias Everardij als koper, en Evartiaen (?) Gerbrand Furmerius en Meinard Fockens als voorm.
over Pibo's zoon bij Trijntie Hermans Leefsma, in echte geprocreerd, opposanten en verspierders.
HET HOFF approberende de besognen van de deurwaarder, interponeert daarop decreet en ord dat
de huizinge noch eenmaal zal worden verkocht over kerk en gerecht bij de barnende keerse, op de
9e nov. a.s; etc.
180v.
Jan Jobs als vader en cur. over Job Jans zijn zoon, Contra
Dr. Albertus Monnikhuis.
....... niet ontvangbaar.........
Willem Hendriks impt.
Contra
Willem Hermans c.s HET HOFF restitueerd de impt.
tegens verloop van tijd, en andere schadelijke acten tegen hem gedaan, gunt hem alsnog de tijd van
14 dagen om zijn produktie te mogen doen. En daarna binnen 8 dagen in staat van wijzen te
brengen. En cond. hem niettemin in de kosten.
181.
De 31 sept.
Dr. Jacobus Fabritius impt. Contra
Johannes Claes; In Factis binnen 2 mnd peremptoir.
Vrouw Catharina van Dekema impt.
Contra
Dr. Sixtus van Dekema c.s.
commissaris te compareren die den Hove rapport zal doen,

Voor de

Claes Sibrands Siouma,
weken peremptoir.

Contra

Willem Mennaards geappelleerde In Factis binnen 6

Matheus Pieters Applt

Contra

Feije Attes appelleerde

Thijs Dirks c.s

Contra

Neel Rincke dr. app-de In Factis in Forma.

In Factis binnen 6 weken .

Tialling Jans appellant

Contra

Hendrik Alberts c/u. In Factis in forma.

Rommert Oentses impt.

Contra

De Heren Gedeputeerden; In Factis in forma.

Rompcke Fockes
181v.
Roelof Thonis c.s

Contra

Auck Allerts app-de in Factis in forma.

Contra

Folkert Johannes app-de. In Factis, in forma.

Rommert Douwes

Contra

Gerbentien Gerbens ged. In Factis binnen 2 mnd peremptoir.

Johannes Tijara geass. met Andries Tyara zijn voljarige broeder, Contra
Tietske Gualtherij
ged. met haar vs. vader; dr. Jusum haar curator, in hac actum insgelijks reassumerende de
proceduren ............. niet ontvangbaar............ ( veel doorgehaald)
Dr. Johannes Hoptilla in qlt.

Contra

Hid Dirks applt.

Tiebbe Bauckes no quo. In Factis ad primama peremptoir

Hessel Sijtthies impt.

Contra
Contra

Sijurd Gerbrands ged.

In Factis in forma.

Sijurdtke Isbrands, in Factis in forma.

Lijbbe Lijukes ( Lieuwe?)
Contra
Aele Taekes. In Factis in forma.
182.
Jacob de Valck; essayeuer van de Munte en tevens schepen dezer stede;
Contra
Thomas Rappoldus medicine doctor, en Johanne Benedictij e.l; HET HOFF cond. de gedaagde de
impt. om vergiffenisse te bidden, en te betalen 40 g.gld; en de kosten van het proces.
Sijouck Jancke dr. req. in conventione en ged. in reconventie
Contra
c.s idem in conv. en reconv. In Factis binnen 2 mnd peremptoir.

Wigle Roukema

Jacob de Valck essaijeur van de landschap Friesland, en schepen dezer stede.
Contra
Stoffel Jans, burger en snijder binnen Leeuwarden; HET HOFF cond. de ged. aan de impt. ter zake
van injurien te betalen 16 g.gld en in de kosten van het proces.
Jacob Jan Siouckes impt.
Contra
Jan Janckes in Factis voor v.d Sande voorg comm.
182v.
Suffridus Reimersma impt. Contra
Tijaerd Takes ged. HET HOFF rejekteert de exceptie
en cond. de ged. peremptoir te antwoorden. Reserveert de kosten.
Jfr. Thet van Douma,

Contra

Aernt van Loon req. In Factis. Binnen 1 maand.

Jfr. Saepck van Douma, triumphant
Contra
Jfr. Rinthien van Aesgema c.s.
.... wederom voor Hillema te compareren, die hen zal verstaan en verenigen, indien niet hen
informeren op de faicten ten processe geroerd, binnen 2 mnd. peremptoir; en verklaart de excipient
ongehouden te wezen op de vraag van de eiser te antwoorden; onverkort in reconventie zijn recht
bij nieuwe instantie......
183.
Frederik van Fervou impt. Contra
Jfr. Cunera van Douma; wederom voor Hillema , die
hen zal verstaan en verenigen indien niet, hem informeren op zekere POINCTEN 1. Wat goederen
Roeloff van Burmania ten tijde zijner versterven heeft nagelaten, en wie die heeft genoten? Of
dezelve ook schulden heeft nagelaten, en van beide staat te maken. 2. Hoe oud de Jfrs. Margaretha
en Helena van Bunau zijn geweest, ten tijde van haar vaders versterven. 3. Ofte hun vaders
goederen genoegzaam zijn geweest tot hun onderhoud? 4. Ofte Christoffel van Hubitz enige
goederen aan Jfr. Cunera van Martena hijlckende heeft ingebracht? 5. Ofte die nog behouden

waren ten tijde van Jfr. Cunera versterven? 6. Ofte Jfr. Cunera haar testament niet heeft approbeerd?
7. Indien ja, waardoor hen mee is gegeven en accordeerd als het legaat in het testament verhaald
mede brengt? 8. Oft in het sterfhuis van Jfr. Cunera van Martena ook gerede penningen en
inschulden zijn geweet? 9. Van gelijken of er geen uitschulden zijn geweest, en of C. van Hubitz de
helfte mede concernerende en te laste kwamen en waren van beiden geen beschrijvinge en
inventaris gedaan. 10. Waar de penningen vandaan zijn gekomen, waarmee de uitschulden zo daar
enige geweest zijn, betaald werden? 11. Ofte de Jfr. Helena en Margaretha van Bunau ten tijde van
haar moeders versterven ook kennis van Jfr. Cunira van Martena's testament hadden? En wanneer
zij daarvan kennis hebben gekregen, [ PAG 183v.] 12. Wat klederen inboelen en cleinodien en
huisraad de Jfrs. Helena en Margaretha uitgehijlkt, hebben ontvangen, en wat die wel waard zijn
geweest? 13 Wat huisraden Cunera van Martena heeft nagelaten en Jfr. Margaretha of Helena, na
haar dood die niet ontvangen hebben? En wat die waard zijn? 14. Voorts staat te maken van de
onroerende goederen van Jfr. Cunera goederen, en desnoods informatie te nemen op de goederen en
de grootheid der landen, en waarde of schatting daarvan, alsmede van Jornstra state, en huizinge bij
Jfr. Cunera daar op gebouwd, en haar toebehoord hebbende, en hoeveel die in de vs. schatting
waard is geweest; ten tijde van Jfr. Cunera van Martena haar versterven? Alsook ten tijde van Jfr.
Helena versterven en ook tegenwoordig. ?
Ulke Piers in qlt.

Contra

Dr. Focco Aijsma c.s

Sijurd Jelles

Contra

Jan Heins c/ux; te namptificeren tegens Jan Heins 50 g.gld;

Frans Mans ( ?) c/ux Contra

In Factis binnen 2 mnd peremptoir.

Pibe Oenes c/ux te namptificeren 106 g.gld en in factis.

Sijurd Empkes ( Emkes)
Contra
Sijts(e) Buwes c.s in Factis binnen 2 mnd peremptoir.
184.
de 6e okt. 1619.
Atie Hebbes e.h. van Martinus Ten Hore adv. v.d. Hove Contra
Marij, Gielt Friese wed.
... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter ....
Caspar Jongh van Frankfort impt. Contra
Claes Jenckes als vader en voorstander van
Feijck zijn dochter ged. ..... niet ontvangbaar......
De Heren Gedeputeerden

Contra

Beernt Cornelis In Factus in forma.

De Heren Gedeputeerden

Contra

Jacob Tabis ged. In Factis in forma.

Aucke Ottes appellant

Contra

Claes Jenkes app-de In Factis in forma.

Gijsbert Laurens

Contra

Jelte Clases

te namptificeren 400 g.gld en in Factis in forma.

Tijaerd Frans zn.
peremptoir.

Contra

Het gerecht van Menaldumadeel In Factis binnen 2 mnd

Thomas Jans, coper te Spanbroek, als cessie hebbende van Albert Pieters Harmens dijkgraaf te
Medemblik; impt.
Contra
Pier Nannes te Sneek. HET HOFF cond. de ged. de impt. te
betalen 104 dalers, en in de kosten.
Ipcke Ipckes Algara,

Contra

Evert Jacobs c.s in Factis in forma voor Jongema.

Gosse en Johannes Wijbes, impt. en triumphant Contra
Abbe Hettes pro se et liberis,
gedoemden. Op POINCTEN voor Harinxma 1. Ofte de drie einsen verwandeld bij de triumphant
aan Jaen Jaens mede behoren onder Galtema of niet. 2. Waarom de impt. in weigering zijn die de
gedoemden van nieuw te scheiden? 3. Oft onder Simon Paulus metinge 3 ½ pm mede gegeven zijn

die onder Galtema niet behoren? 4. of de impt. van de 22 ½ pm lands aan een Pier Jacobs in
wandeling hebben gegeven vii pondematen tegen de drie pondematen?
185.
Ritske Ritskes
Contra
Eelck Waling Luitiens, In Factis binnen 2 mnd peremptoir.
De heren Gedeputeerde Staten deser Landschappe, gesuccedeerd in het recht van de gewezen
kloosters; impt.
Contra
Jan Mom; Jacob Verkerk, Hendrik van Kerkhoff, ( Verkerk);
Neeltgen van Dalen, Dirck Hendriks c.s; Tijerck Boelens, rekenmr. dezer landschappe; en Tietske
Jelgersma, wed. van .... van Voort, en de kinderen en erfg. van Jouckien van Jelgersma
reassumerende de proceduren bij dezelven geinstitueerd. Ged.
HET HOFF verklaart de
opzegginge ten processe geroerd, exempt de huizinge en 17 roeden veen wel en terecht gedaan,
dienvolgens cond. de ged. tesamen en elk bijzonder de opgezegde venen en leijen van Petri ad
Cathedram af ongeweidet en ongegraven te laten; en te relaxeren, met schaden etc. bij de impt.
daarover gehad, mits wederomme te genieten wes hen na rechte en costume dezer Landschappe
zoude mogen competeren, onverkort mede de gedaagden hun recht bijaldien de vs. vhenen op
nieuw zouden worden verpacht, zo zij bevinden zullen. En de impt. hun defensien ter contrarie,
comp. de kosten en aangande de huringe en de 27 roeden veen wijst partijen in Factis in forma.
185v.
Watse Jouws binnen Sneek, impt. Contra
Tialling Oenes Bangema Grtm. van
Idaarderadeel; ged. HET HOFF gehoord de eed op des impt. rekenboek gedaan cond. de ged. te
betalen 195 c.gld met schaden etc.
Jfr. Christina Sas wed. en boelhoudster van Beernt van Uuteninge in leven secr. van de stad
Utrecht,
Contra
Herman Hendriks en Jan Jelmers Versteveren, beide op het Heerenveen.
HET HOFF cond. de req. op te leggen en te betalen ter zake van het deboursement nader ten libelle
gementioneerd, 643 c.gld 17 strs, met schaden etc.; en daarboven niet ontfangbaar.
Freerk Pieters impt. Contra

Lieppe Tialles In Factis in Forma.

Watse Epes nom/ux Contra
Saeff Hendriks gedoemde;
HET HOFF houdende de proceduren aan des gedaagdes zijn voor geconcludeerd, wijst partijen in
Factis in forma voor Hillema
186.
de 13e okt 1619.
Mr. Regnerus Bras, als voogd voor Maijke Gerrits Jelgerhuis.
Contra
Ritske Broers tot
Aengium, en c.d.r voor Gaijts zijn e.h.; .... niet ontvangbaar.....
de 14e okt 1619
Fonger Rutgers voor hem en als m.e.v van Feijte Paulus dr, Simon Runnia mede Gedeputeerde,
voor hem en zijn huisvrouw, Reijner Sijurdts en Wijtse Wopkes allen binnen Leeuwarden, als
gepref. crediteuren van Daniel Lieuwes, althans buiten deze lande hem onthoudende. impt.
Contra
Pieter Pieters de olde als voormond over de weeskinderen van Aerien Pieters,
en Henrickien Hendriks dr. e.l. en mede voor de “almen” van het Oliemakers gilde binnen
Leeuwarden, Jantrike (?) Jans dr. van Wier, geass met Jan Gulick, ruiter onder ritmr. Bourmannia,
haar echte man, Sibe Jans, brouwer, als man en voogd van Griet Winolts dr; als erfg. van Anna
Bremer, allen als cred. van Maycke Hendriks dr. wed. van wln. Lieuwe Kempes. En mede vanwege
Stephanus Ubeli, rector tot Dokkum,c/ux en Marten Jans c/ux. HET HOFF cond. de ged. te
gehengen en te gedogen dat de kooppenningen die komen en mochten komen van de huizinge
staande bij de munte ende Johannes ( Jacobs?) kamer staande op de Tuinen aan het Bolwerk, Item
van de kuipen, en kalkdobben aan Pibe Rinties verkocht, bij de impt. voor voor de vierde(?) part,
en elfde part, van de huizinge staande op het Noord van de Cancelije voor een vierde part, onder
genoegzame cautie worde ontvangen, en genoten, met schaden etc. onder aftrek van hetgeen bij
Daniel vs. is ontvangen, en de ene kamer door het ver..... van Maijke vs; naderhand is verteret (??)
en verklaart de eiserd daarboven niet ontvangbaar. En comp. de kosten.

Wilcke Frans Req.

Contra

Johannes Wilckes In Factis binnen 2 mnd peremptoir.

Lieuck Sibrands req. Contra

Douwe Abbema req-de

IJd Feijte dr. applt
in Factis in forma.

Breutick Feijtes.

Contra

In Factis in forma.

Aan es gereq. Zijde voor geconcludeert en

Hans Lieuwes applt. Contra
Douwe van Hottinga; te namptificeren 110 c.gld en in Factis
187.
de 15e okt 1619
Pieter Claas koopman en burger in Harlingen;
Contra
Sibrans Saekles te Itens, HET
HOFF cond. aan Sibrant te leveren 6 lasten goede Pruissische rogge, conform partijen accoord, met
schaden etc; door faulte van leveringe, op Lamberti anno 1616 en dat de betalinge bij de leveringe
volgens het accoord werde gedaan.
Pieter Ipckes als cur. over Jan Jans het weeskind van Jan Lyeuwes en Aeff Ipcke dr. req.
Contra
Hidde Takes gerq. HET HOFF verklaart de gereq. Niet met de overgelegde
rekening te mogen volstaan, dientengevolge cond. de gereq. om zijn ontvang te vergroten met de
helft van de aestimatie van de koe bij Wijtse Smid gekocht, cond. voorts de requireerde, in de
uitgave te roijeren de schulden in de posten 1 tm 10; en de .... vacatien, die sedert dat het weeskind
Jan Jans 16 jaren oud is geweest, en belangende een aantal andere artikelen van ontvang; item de
sommen in.... posten 22, 23, 24 en 25 van uitgave, ord. partijen voorts voor de Commissaris:
POINCTEN. 1. Wat reden Ritske Rienks gehad heeft, tot het inhouden van de huur (?) en waarom
hij zijn recht daartegens niet heeft gebruikt? 2. Wanneer en van wie de rendant de drie geschenken
heeft ontvangen en hoeveel in reguard van ijder geschenk de gerechte negen pondematen heeft
ontvangen. 3. Indien niet waarom bij deselve bij de rendant niet ontvangen zijn? En bij wie die
anders ontvangen mogen wezen? 4. Wanneer Hidde Takes tutor of curator geauthoriseerd is en
wanneer de curatele is geëxpireerd, tot dien fine de acte van authorisatie te recouvreren. 5
Wanneer Pieter Ipckes curator over Jan Jans is geworden, en de authorisatie heeft bekomen. 6.
Waarom de rendant niet heeft betaald de onkosten en verteringen van de deurwaarder en de
onkosten van de executeur heeft vergoedt?
187v.
De 17e oktober.
Jan Claes als voogd van Frouck Meijnts dr; zijn e.h en en voor zijn twee kinderen bij Gercke
Reijners, c.d.r voor Wathe Ipckes, en vanwege Jesck Gerckes zijn e.h.; Aeltie Ades als m.e.v voor
hem en als me.ev. voor Bauck Gerckes dr; en Meijnert Gerckes voor hem zelven, applt
Contra
Reijn Binne Martens wed; voor haar en haar minderjarige kinderen onder Ren. S.C.
Velleiani; In Marge: POINCTEN: het dictum doorgehaald: 1. Ofte Hedser Melle en Rompcke
Annes in tijden e.l. de huizinge niet in het geheel toegekomen hebben, indien ja wat deel? (?) 2. Oft
de huizinge en landen daar onder horen, die e.l. toegekomen hebben de olders van Gepke Minnes
Reijnders zonen, indien ja door wat titel? Ofte zij bij haar leven niet aan iemand heeft verkocht. 3
Ofte Jelck en Tijerck Gosses niet mede eigenaar zijn van de landen plaats of de huizinge en stallen
4. Oft Alle Ades van de landen geen kennisse gehad hebben tot overdrachte van de huizinge bij
Rintse Melles en Bocke Pieters gedaan aan Benne Martens?
Jan Saikes ( Aaekes?) burger binnen Leeuwarden; Contra
geabandonneerde goederen van Lambert Saeckes, en zijn e.h;
van de Nederechter....

Gerrijt Everts, als voorm. over de
... niet bezwaard bij het vonnisse

His Lamberts impt.
Contra
Douwe Gosses HET HOFF rejekteert de exceptie, bij
de gedaagde Riemer Harrijts geproponeerd, cond. hem peremptoir te antwoorden. En voorts in
Factis binnen 6 maanden.
188.

Trijn Abbe dr. wed. van Ipe Goijtses, nu te Leeuwarden, geass. met Abbe Douwes haar vader te
Wommels;
Contra
Frans Geerts, HET HOFF cond. de ged. aan de impt' bewijs van de
kraem en het kind na hem te nemen, en onderhouden, mitsgaders in de kosten van het proces ten
respecte van dezen gevallen, En gehoord de eed van de gedaagde verder niet ontfangbaar...
Anthoen de Moll als cessie hebbende van Jacob Pieters Hagen, die die cessie hadde van Arien
Allards. Req.
Contra
Hotse Pieters gereq. HET HOFF cond. de gereq. de req.
Volgens het 19e artikel gedaan, hem te betalen 500 c.gld; met de schade etc....
Elisabeth Johannnes Req.

Contra dr. Lollius Dominicij In Factis binnen 2 maanden peremptoir.

Sijtse Rinnerts aplt Contra
Isac La Maine. In Factis in forma.
188v.
Rompt Jacobs Triumphant Contra
Allert Gratema, req-de HET HOFF cond. de gereq
door het adjudiceerde ... recht? te doen hebben de zesde part van Eisinga zate, met vruchten etc;
ofte anderszins de waardije vandien met schaden etc; des dat der req. hem debourseert de 6e part
van de duizend dalers, waarmee de zate ingelost is, ook met de schaden etc; en in de kosten; en
voorts te compareren voor Haringsma POINCTEN: Ofte de huizinge in de sententie geroerd ook
aan de applt. verhuurd is? 2. Indien ja hoeveel de huishuur was? 3. Indien niet, hoe de huishuur wel
zoude kunnen behoren te doen? 4. Van wat jaar de req. de huringe van de kooltuin of huisstede is
eisschende, en tot wat jaar toe?
Michiel Etes nu te Optwijzel, voor hem en voor Sijts Sijbe dr. zijn e.h; c.d.r.
Contra
Jan Claes en Aecht Luels dr; onder Kollum ( Lollum?) HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te
betalen 1100 g.gld met de scaden....
Johannes Martens Gravius impt.
Contra
Pier Lolles (?) in Factis binnen 2 mnd
peremptoir voor Hillama.
189.
Jacob Laes van der Bildt en Fokel Clase dr. e.l; Herbergier te Jorwerd ( Jornwert!)
Contra
Tijaerd Fons aldaar, als m.e.v van Sijuw Jans. Ged. ........... te betalen de
somma van 50 g.gld... met schaden en intressen.....
Dr. Gellius Hillema Rd. Ord. en Jfr. Auck Haersma zijn e.h; en mede vanwege Aernt Haersma, en
c.d.r. onder verband van goederen.
Contra
Sijerd Buwes te Smallenee; opposant en
gedoemde. HET HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder, interponeert decreet dat de
koop van de huizinge en de ontruiming daarin nog eenmaal over de kerk en het gerecht zal worden
geproclameerd op 9 nov. a.s.; en zijn oppositie kost en schadeloos af te doen.
Maritie Pouwels in qlt.
Contra
Gijsbert ..... ? c.s In Factis voor Lyklema.
189v.
Gerrijt Pieter als conj. pers. voor Jel zijn dochter, te echte hebbende Wibe Gerrits, nog mnderjarig
zijnde, en intervenierende voor Ipcke Bouckes,
Contra
Jan Gerrijts van Witmarsum, het
recht verkregen hebbende van Lambert Gerrijts zijn broeder. Niet bezwaard bij het vonnisse van de
Nederrechter ........
Archibald de Botton (Bethune)
Contra
Gerard van Sickingha en Pieter en Jan
Sebastiaans resp. ged. HET HOFF verstekende vanwege Pir al..arch... en Jan Sebastiaens gedane
verklaring, Jeijp Tijaerds en Sijurd Wibes en Fettie Ottes van antwoord, verklaart de besogne van
de verkoping executabel; conde de gedaagde in de titel genoemd ( of doorgehaald?) de restante
koopschat in handen van Hillema te stellen, en vervolgens door de req. preferent gelicht te worden;
en zonder akten partijen hun nader positie bij de vs. Sickingha tot nadere depositie ingehouden zal
mogen worden, compenserende de req, de inwillinge van het 18e deel van de kooppenningen en de
verkochte huizinge (op) moenken huijs ? cum annexis.

Rienck van Aedelen c.s
Contra
Douwe Sijurdts In Factis binnen 6 weken en daarna
binne 14 dagen in staat van wijzen te brengen.
190.
Dr. Sibrand en dr. Livius Siccama impt. en triumphant van brieven van executorien.
Contra
Ocke Siouckes Phannius te Bolsward, voor hem en nom. ux; geass met Jets(e) Bauckes te Schraard
zijn borge; ged. en opp. HET HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder interponeert
daarop decreet dat de huizinge nog eenmaal zal worden verkocht over het gerecht ten de kerk op 9
november aankomende, en de opp. zijn opposite kosteloos en schadeloos af te doen. Cum expensis.
Serapius Sminia, domheer te Utrecht,
Contra
Jeronimus Abbema voor hem en voor de
helft erfg. van Juijck zijn wln. dr. bij Auck Roersma .... de oppositie kost en schadeloos af te doen.
Dezelve,
Contra
Haye Pieters, In Factis binnen 6 weken peremptoir en binnen 14
dagen daarna in staat van wijzen te brengen.
190v.
Galeijn Domberger impt.
Contra
Eis Cornelis dr. wed. van wln. Pieter Jans Clock, voor
zich, Adriaen van der Chijs biersteker als vader van zijn dochter (Engelke ) bij Talke Pieters dr.
Focco Feijckens en Focco Tijaerdts, als voorm. over Jan, Alle en Feijcke Cornelis, wln. Alle
Feijckens zonen als erfg. van hun vader.
Het HOFF cond. de ged. bewijs rekening en reliquia te
doen van het bewind van wln. Pieter Clock gedurende de maatschappije die hij met de impt. gehad
heeft, onder de pachtinge van de generale middelen, en reliquium aan de impt. voor zijn aandeel te
betalen met schaden en intressen. En in de kosten.
191.
Vrouw Catharina van Dekema, wed. van Georg van Espelbach in leven drost te Harlingen; als erfg.
van Jfr. Anna van Dekema; gewezen huisvrouw van Johan van Hermana; Rijurd van Juckema als
wett. voorst. van zijn knn. bij Barbara van Dekema, en door cessie en donatie erfg. van Lucia van
Dekema; en mede erfg. van Anna van Dekema.
Contra
Sicco van Dekema, voor hem en
Jfr. Imcke ( Jick?) van Dekema e.h van Haye van Scheltema.
Geen uitspraak.
191v.
Doorgehaald: Bauck Tijaards Nijenhuis te Burgwerd.
Contra
Rienck Claes op het Bild
als voorm. voor Tijtie Broers te Kimswerd en c.d r. Geen dictum.
Johannes Lijuwes te Pingjum
Contra
Eelck Tyepkes mede aldaar.
.... niet bezwaard door de bar ten processe overgelegd. .......
Rienck van Adelen c.s.
Contra
Douwe Doijes In Factis binnen 6 weken peremptoir en
dan binnen 14 dagen in staat van wijzen te brengen.
Deselve impt.
staat van wijzen.

Contra

Sicke Helckes (?) In Factis binnen 6 weken en in 14 dagen in

Dezelve impt.
Contra
Jan Thonis, in Factis binnen 6 weken en in 14 dagen
als boven.
192.
Neel Douwe dr. op Terschelling, geass. met Bernardus Jans haar man.
Contra
De praedicant en administrateurs der geestelijke en arme goederen in Tzummarum, en Sicke Intses
te Franeker, HET HOFF cond. de ged. volgs de 44e en 45e artikel van de remonstrantie te laten
genieten de ... en opkomsten sedert de litscontestatie, en nog te ontvangen van de landen ten libelle
geroerd met schade etc....
Pouwels Hiddes req.

Contra

Mr. Willem Dornebos.

Ontzegt de req. zijn verzoek...

Lieuwe Minnes Mellema

Contra

Haije Obbes. Ontzegt de req. zijn verzoek.....

Lolke Tijaerds applt.

Contra

Reijn Simons In Factis binnen 6 weken

Sibrand Unia
Contra
Griet Dirks. In Factis binnen 2 mnd voor v.d. Sande.
192v.
Dirck Obbes te Franeker als volm. van Jan Thonis zn. Schelling te Amsterdam wonende; impt. en
triumphant
Contra
Pier Foekes gereq. HET HOFF cond. de gereq te betalen alle
schaden sedert de vorige sententie d.d 15 juli 1616, en in de kosten.
Inte Nolles in qlt
eis te antwoorden.

Contra

Sine Nolles in qlt.

Anthons Hees

Contra

Ine (?) Tyara. In Factis binnen 6 weken.

Ocke Sijouckes Phannius

Contra

Inte Jouckes

HET HOFF cond. de ged. om op des req.

in Factis binnen 2 maanden.

Serapius Sminia
Contra
Witie (?) Takes Scheltinga. In Factis binnen 2 maanden.
193.
Dr. Jan(!) v.d.Sande Rd. Ord. als cur. over de minderjarige knn. van Hessel Bootsma, in leven
ontvanger generaal van deze Landschappe, en Jfr. Bauck van Galama wed. van de vs. Bootsma.
Contra
Jfr Rixt van Heeringa nu e.h. van Andries van Waltinga. ( geen dictum)
De erfg. van Tiebbe Scheltes.

Contra

Sijts Rincke dr. In Factis binnen 2 mnd.

Dr. Suffridus Nijenhuis impt.

Contra

Claes Bornstra. In Factis voor Jongema.

Willem Meijnards impt.
Contra
daarna in staat van wijzen te brengen.

Claeske Nijenhuis. In Factis binnen een maand en

Pieter Martens Roll
Contra
de Heren Gedeputeerden Op poincten voor Lyklema.
193v.
Gerrijt Gerrijts op het Vliet onder Leeuwarden.
Contra
Sijurdt Tijepckes burger en
koperslager binnen Dokkum, en Lijsbet Gerrijts.
HET HOFF cond. Syurt Tyepckes een
der ged. om uit de 300 c.gld onder hem berustende de impt. 100 gld te laten volgen en cond.
Lijsbeth Gerrijts mede zulks te gehengen en te gedogen. comp. Exp.
Robert Ponael (??) voor hem en als man en voogd van Fokel Tiallings als erfg. van Bruijn Pieters,
haar moeder en mediate erfg. van Sijbrich Sijurds, haar achtermoeder.
Contra
Pieter Sipckes Oldenburger. HET HOFF cond. de ged. de impt. te leveren perfekt inventaris, met de
specificatie van goederen, acten en geschriften bij wln. Sibrich Sijurds achtergelaten; en de impt.
datgene van bezittingen te laten volgen met de profijten etc; en met schaden etc. tot de volle
betalinge toe; en comp. de kosten.
Dr. Focco Feijkens.

Contra

Douwe Abbema. Te namptificeren 130 c.glds.....

Folkerd Heres impt.
Contra
Aeltie (?) Jacobs ged. HET HOFF verklaart de ged.
ad litem te contesteren.
195.
Douwe Douwes, burger binnen Leeuwarden, voor hem en zin mede cur. Entse Barents.
Contra
Maijcke Douwes wed. van Minnert Minnerts, gereassumeerd de zaak door Luts Vitus haar moeder.
HET HOFF ord de gereq aan de req. voor twee jaren de geëiste kostpenningen te betalen.
De 31e oktober:
Athe Tijaerds (??) te Gauw; Contra
Pieter Bonnes te Sneek. HET HOFF verstekt de
gedaagde van antwoord, en cond. hem aan de impt. te betalen 200 c.gld als reste van meerdere

somme, met schaden etc....
Jantge Beernts dr. wed. van Douwe Gales, te Kollum;
Contra
Dr. Haijo van Ringia
mede assessor van de grietenie van Kollumerland. HET HOFF houdende het overgelegde reversaal
voor bekend cond. de ged. te betalen 146 g.gld met schaden en intressen vandien.
Jacob Ge(r)bens triumphant
Contra
Jan Jans nom/ux. In Factis binnen 6 weken
peremptoir.
194v.
Tijete Jans te Sneek; geass. de proceduren bij Sipke Aelles ( Douwes?) zijn volmacht in zijn name
gesustineerd. impt. in conventione en gedaagde in reconventione Contra
Janthien Boelema
huisvrouw van Jacob van Loo; intervenierend voor Oege Reijns haar meijer. HET HOFF verklaart
de impt. eigenaar van de halve zate, en cond. de ged. die te laten volgen; met profijten etc; voorts
op poincten voor Jongestal. En in reconventie recht doende, cond. de ged. in rec. aan de impt. te
betalen, de helft van 60 c.gld, 10 sts; volgens het accoord, over de obligatie van Tiete Watzes; 13
g.gld volgens enige punten; de helft van 65 g.gld; nog 150 gelijke guldens, nog de helft van 60
g.gld volgens bijgeschreven positien en verder met schade en intressen.
POINCTEN. In Conventie: 1. Oft Piter Sibolts het geld bij Rinthie Minthies op de huizinge
volgens het huur contract van 29 april 1584 parthien alleen heeft gerestitueerd en hoe veel hij, Sibe
dienaangaande aan de huizinge heeft betaald, 2. Wie de huur van Rinthie heeft ontvangen, ofte waar
die verrekend is? 3. Ofte de huur van 1592 af bij Sibe Sijbolts per procuratie van deze impt. en
curator is geraakt, en deselve procuratie te vorderen. 4. Ofte van 125 g.gld in de gemelde procuratie
verhaald, eerst geen procuratie was ende hoeveel? POINCTEN in Reconventie 1. Of de
crediteuren van Haye Sibolts enige .... of kwijtlatinge van de schulden heeft gehad, waar toe het
request en petitie met EE uitgedrukt in het overgelegde rekenboek, zijnde te ten.... ?? Indien ja, het
over.... affgedaan heeeft? 2. Wat de waren huisraden, gereedschap, uitgaven, inschulden en andere
goederen van Haye Sibolts sterfhuis ten huize verstorven zijnde, en wie daaraf de bewoning
daarvan heeft gehad; 3. Ofte men onder het accoord, in date de 3e mei 1581 tussen wln. Minne
Broers, Gijsbert en Haye Sibolts, opgemaakt, ten processe aangeleverd, zijn vs. schulden die tijdens
gemaakt? (??) 4. Ofte de quitantie in de 20e positie overgelegd, bij Sipcke Harings, is verschenen
of vertekend? 5. Ofte deselve landen niet mette lasten in het 1591 en 1592 zijn verhuurd. 6. Ofte in
den jare 1575 een pastoor te Goingarijp is geweest? 7. Ofte heer Eeuwe en Elle (Alle?) Everts het
minuut onder J in de positien geroerd, met hun handen hebben bevestigd? Item ofte Sibe Sibes, de
cessie met H heeft geëxhibeerd met zijn jaar ?? heeft verrekend ( vervolg op 196): 8. Oft Minne de
schade van de jaartaux met H in zijn 3e punt genoemd heeft betaald in..... ?? 9. Hoeveel daarvan
Haye Sibolts sterfhuis te laste komt? 10. Wie de obligatie met B in de 30e post heeft geschreven en
of daarvan enig nader kennisse te bekomen is? 11. Of tegen welk aldaar is gesteld Haye Sibolts
eckers en ofte Haye gewoontlijk zulken req..... requesten. 12. Item ofte de leveringe aldaar vermeld
bij Ulbe (Ulke?) Jenckes is gedaan, ende oft Ulbe gewoontlijk is zulke ondertekeninge te doen? 13.
Te recouvreren de obligatiebrief waartoe zich de rechte ... in den ... positie re.... eert. 14. Ofte de
gedaagde zich erfg. van wln. zijn moeder ofte anderszins de selve heeft verlaten ende daarvan
geabstineerd. 15. Ofte de twee obligatien van Agge Watthies contracten zijn geweest ofte de
reconv.... te deselve met meer als 60 c.gld is ingelost?
195.
Claas Simons burger en koopman binnen Leeuwarden; als cur. over Betse Jans van Burum.
Contracten
Bocke Sibrands voor hem en c.d.r voor Geert Willems zijn e.h.; in Dokkum.
HET HOFF houdende de overgelegde brief van 5 mei 1616 voor bekend cond. de ged. de impt. te
betalen 200 g.gld met schaden en intressen. En in de kosten en boeten.
De 26e oktober.
Goslijck Pieters, burger binnen Leeuwarden, aplt
Contra
De gereformeerde
gemeente binnen de stad. Geappelleerde. ..... niet bezwaard bij het vonniss van de Nederrechter ,
Abbe Elen (?)
Contra
Dr. Focco Aijsma HET HOFF cond. de gedaagde de kosten
te betalen die gevallen zijn onder het eerste default; bij gebreke van zulks decerneert rechtens

deselve het mede default en cond. de gereq. mede in de kosten van het incident.
Ede Feddes
Contra
Take Hermans. ....ongehouden met de impt. ad litem te
contesteren .....
195v.
Auck Allards
Contra
Aeff Dirks. HET HOFF cond. de gereq. te gehengen en te
gedogen dat ge..... bij de principale proceduren van reprochen tegens deselve zo zij bevinden zullen.
Pier Wibes impt.
Contra
Marten Jans c.s in Factis binnen een maand peremptoir.
Euw Tyaerds Hoijtema aplt

Contra

Geertien Hans Pijls in Factis binnen 1 mnd.

Adriaan v.d. Chijs imp
Contra
Schelte Doekes. In Factis binnen een maand en drie
weken daarna in stat van wijzen ( te berengen).
Jan Claas c.s

Contra

Renu Bennes ..... HET HOFF... op poincten..... (?)

Jan Tijallings en Freric Pieters
Contra
Claas Gijsberts. HET HOFF rejekteert de
exceptie en te namptificeren 73 g.gld. Voorts in reconventie in Factis.
196.
Sixtus Sixtus impt. Contra
Alle Rinnerts c.s. In Factis binnen een maand en na 14 dagen
in staat van wijzen.
Balthus Willems

Contra

Pieter Folkards erfg.

In factis, binnen 6 weken.

Evert Everts
Contra
Dirck Egberts. c/ux in Factis binnen een maand.
196v. ( leeg)
197.
DE EERSTE RECHTDAG GEHOUDEN DE 2e NOV 1619.
Dr. Johan v.d Sande Rd Ord.
Contra
Jfr Rixt van Heringha req. POINCTEN: 1
Wanneer de penningen van de overgelegde instrument ende aan de schuit (?) tot onderhoud van de
compagnie zijn verstrekt en in wiens presentie, de rekeninge is gedaan? 2. Ofte de schuit de
penningen van uitruimen met B en C door de ontvanger Bootsma heeft verrekend. 3. Ofte de
voornoemde ontvanger der penningen van het gemelde instrument uit de ordonnantie van de lening
of afrekening ingehouden heeft. Indien nee, waarom zulks bij de ontvanger is nagelaten? 4.
Waarom de ontvanger de schuld in kwestie niet gekort heeft in des gereq. ordonnantie, van 40 pond,
in date 8 april 1611 en bij wie? 7. Ofte de respectieve betaling op het gemelde instrument met B en
C amtshalve bij de aantekeninge op deselve instrument gedaan, geverifieerd kan worden. 8. Te
recouvreren de memorien, bescheiden of verificatien die van het geene vs. in de sterfhuize van de
ontvanger Bootsma, Georgien van Cammingha en Sijurd Donia (en) Adriaan Jaerla, gevonden
mogen worden? 9. Ofte de penningen in het vs. instrument met B in het geheel begrepen zijn, in
het instrument met C? 10. Waarom de ontvanger Bootsma neffens zijn voorgeroerde achterwezen
hem niet heeft bezien in de preferentie van de crediteurs, van wln. Frans van Cammingha, voor de
Hr. van de Sande; uitgesproken 11. Of het ten achter wezen van Broersma niets begrepen is in de
acte van liquidatie van 8000 gld met de s.... Sijurd Sijrcx Donia gemaakt en in de gemelde presentie
overgelegd.
197v.
Bauck Tyaerds applt. Contra
Rienck Clases app-de. Voor v.d. Sande op POINCTEN:
(ten) 1e. Ofte met partien eerste voornemen een koop van de landen in kwestie? 2. Ofte de 400
g.gld in het instrument van 12 april 1603 niet de rechte prijs geweest is van de vs. landen. 3. Of het
vs. instrument niet gemaakt is in plaats van het koopbrief? 4. Wanneer Douwe Heines overleden
is? 5. Waarom niet dadelijk na Douwes overlijden bij de appellant verzocht is, een behoorlijke
koopbrief (te maken?) 6. Waarom de appellant de appelleerde over de scheiding heeft laten roepen?
7. Ofte partien de kosten van de scheidinge niet gelijk naar de quota van de landen gedragen en

betaald hebben. 8. Of de appellant niet meer toegemeten is bij de scheidinge zes pondemaat min een
half einsen. 9. Oft de appellant met alle landen de appelleerde toegekomen hebben in de zate Toe
Jorna (Toe Herne?) gebruikt en bezeten?
Cornelis Sipckes req.
Contra
Jacob Emes c.s ..... rejekteert de exceptie en cond. de
ged. om op des impt. . eis te antwoorden.
198.
De 9e nov 1619.
Pibo Gualtherij voor hem en als interesse hebbende van Hijlck Pijters dr; wed. van Wate (?) Jans
zijn moeder Contra
Johannes Feddriks voor hem en vanwege Aelck Pieters dr. zijn e.h.
HET HOFF verstekt de advocaat Nijs van antwoord, en cond. de ged. in de handen van Doijem te
brengen 900 g.gld; met schaden etc.
de 10e nov 1619.
Eme Wijbrants, assesseur van het gerecht van Leeuwarderadeel, req. in conv. en in reconv.
Contra
Hotse Wijbrands zn. Doijem, binnen Franeker voor hem en het recht hebbende van
Anne Doijem zijn broeder, onder hypt. van goederen. HET HOFF verklaart de req. ab intestato
voor 1/3 deel erfg. van Bauck Lolkema zijn moeder. cond. de gereq te laten volgen de gerechte
portie met vruchten en profijten, en in reconventie verklaart de req, niet ontvangbaar voor alsnog,
en in de kosten.
198v.
Daem Jans zn mede bijzitter en Hendrik Walings voor hem zelve en voor de gez. crediteuren van
Waling Jans en Ancke Pieters, gewoond hebbende onder de klokslag van Sint Jacobs Parochie,Imp.
Contra
Mr Sibrandus Augustini; ged. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen 433
c.gld met schaden etc.
Pieter Wolters als voorm. v.d weeskinderen van Nanne Arents, Jarich Arens , Rinske Nannes geass.
Met Jacob Bartels, haar e.m.; onder de klokslag van Leeuwarden; Jancke Aarens geass. met
Burchout (?) G(r)ebaet (??) haar echte man, binnen Leeuwarden, Jan Arents burger binnen
Leeuwarden, tesamen erfg. van Wolter Arents hun resp. broeder en oom.
Contra
Gerrijt Heijnes te Oldegaleijen voor hem en zijn e.h. HET HOFF verklaart de impt.
tot zijn eis niet ontvangbaar.
199.
Meine Hendriks wonende tot Steggerda, voor hem en voor Pietertien zijn wijff; en c.d.r. applt,
Contra
Anne Johannes in St. Jacobs Parochie. en zijn huisvrouw. .... niet bezwaard.....
De wed. en erfg. van Tiete Baard; req.
Contra
De wed. en erfg. van Lieuwe
Rinnerts.
HET HOFF viderende het incident, cond. de gereq. te gehengen en te gedogen om op
de remonstrantie zijn mening te mogen zeggen, Res. exp. ad finientis.
Cornelis Allards impt.
peremptoir, en voor alle dilay.

Contra

Saecke Lolckes

In Factis binnen 2 mnd.

Gertruijd Eilards in qlt.
Contra
Sickien Bandenburg. HET HOFF verklaart de ged.
met haar presentatie te mogen volstaan, en de impt. niet ontvankelijk. comp. Exp.
Jan en Folcke Johannes applt.
199v.
Lieuwe Jarichs impt. Contra
Uulcke Piers in qlt

Contra

Contra

Roeloff Anders ( Andries) In Factis in forma.

Rinnerts Sijtses, Te namptificeren 118 c.gld.10 strs.
Jarich Knijff. Te namptificeren 930 c.gld.

Saeke Offes req.
Contra
Frans Alberts; HET HOFF rejekteert de exceptie en
cond. de ged. om peremptoir op des impt. eis te antwoorden.
Kempe van Tadema, req.

Contra

Dirck Jans

HET HOFF rest de req. tegens verloop

van tijd, en alle schadelijke acties, gunt hem nog de tijd van een maand om de stukken te mogen
leveren, en cond. niettemin in de kosten van de proceduren.
Frauw Gaethie dr. req.
Contra
Reiner Wolters, c.s HET HOFF cond. de req.
haar actie die zij vermeent te hebben binnen een maand aan te stellen, ( spannen) ; bij gebreke
vandien, hier nooit weer mee aan te komen, reserverende de kosten, en neffens het surplus wijst
partijen in Factis in forma voor v.d. Sande.
200.
Haije Hijlckes Req.
Contra
Pieter Jans en Eelck Eemingha. HET HOFF rejekteert
de exceptie en cond. haar om peremptoir op des req. eis te antwoorden.
De 16e nov 1619.
Fedde Rinckes als cessie hebbende van Claes Jenckes te Wirdum.
Contra
Saeke Sijurds kistemaker, als cessie hebbende van Frans Maurus, en geass. met dezen.
HET HOFF verklaart de impt. tegens Saeke Sijurds niet ontvangbaar; en belangende de mede
gedaagde in Factis in forma.
Dr. Johannes Nijs, adv. v.d. Hove, als volm. van Jfr. Machteld vn Aijtta, althans voljarig zijnde, en
als cur. lit over Wigle en Jfr. Barber van Aijtta; volgens de procuratie en acte van authorisatie met B
ten processe geroerd, vanwege de proc. door Cornelia van Tiepma ingesteld, voor haar kinderen; en
van hetgeen in de naam van de curatores ad litem ingesteld alsdoch Jaersma ofte Oedsma resp. [
PAG 200v] in zaken voor dr. G. Hillema gevallen; en het consent van Jaarsma voor de gereq.
daarop gevolgd, door parthien gesustineerd.
Contra
Jfr Josina van Aytta,wed van Pieter van Teetlum, onder ben. v. inv mede erfg. van Bucho van
Aytta, in leven proost van de St Bavo te Gent, haar overleden broeder, en gereasumeerd het proces
bij dr. Pieter van Teetlum; haar overleden man, en Dr. Serapuis Sminia Domheer te Utrecht, voor
hem en voor Barbara Rheen zijn zuster, bij sententie van den Hove verklaard erfg. van wln. Bucho
van Aijtta zijn oom gereq. HET HOFF interrineert de brieven van inventaris ten processe
overgelegd, en cond. de gereq. te gehengen en te gedogen het beneficie vandien geniete, volgens het
testament van wln. Bucho vs. en om redenen compenseert de kosten.
201.
Frans van Jongema Rd. Ord. als cur. over Jfr. Rixt Scheltema en mede als last hebbende van
Bonifaes van Scheltema, luitenant van de hopman Wigle van Hannia; Jfr. Frouck van Scheltema ,
Schelte van Scheltema hopman van een compagnie Friesche soldaten en Frans van Scheltema Raad
ter admiraliteit binnen Dokkum.
Contra
Worp Tijessens, als man en voogd van Jfr.
Wisck van Scheltema; Wigle van Hania als vader van zijn zoon bij Luts van Scheltema, en wed.
van Sijdts van Roorda. HET HOFF cond. de gereq. om met de req. en met overroepinge van de
crediteuren te maken staat en liquidatie van lasten en schulden, bij partijen ouders nagelaten; en elk
voor het 8e part te vergoeden en te betalen, en uit bewegende oorzaken compenseert de kosten.
201v.
Jan Simons impt. in conventie en ged. in reconventie
Contra
Wigle Buigers.
In Factis in beide instantien, en ad primam peremptoir
Gosse en Johannes Wijbes, req.
Contra
Abbe Hettes. HET HOFF ontzegt de req. zijn
verzoek in dupliek gedaan, en reserveert de kosten.
Sijuck Tijardts impt. Contra
Pieter Wouters c.s; HET HOFF rejekteert de exceptie en
cond. hem peremptoir te antwoorden op de impt. 's eis. Res. exp.
Ees Cornelis impetrante;

Contra

Dezelfde

Dezelfde. Te namptificeren 262 c.gld en in factis.

Tegens

Frans Maurus te namptificeren 371 c.gld

Michiel Tyaerds req.
Contra
Claes Jacobs In Factis ad primam peremptoir.
202.
Tamme en Jeldert Rompts. Aplt
Contra
Aelcke Dirks. In Factis ad pr. peremptoir
Andries Pieters nom ux

Contra

Sijuck van Winia te namptificeren 600 c.gld.

Jfr. Rints van Roorda
Contra
Jfr Haring van Roorda; POINCTEN voor Hillama. 1.
Of onder Jurgien van Roorda niet verbleven zijn de brieven van Sibrand van Roorda. 2. Indien ja
waar deselve vebleven zijn na Jurgiens Roorda's dood. 3. Of dezelve niet gekomen zijn onder wln.
Wije (?) van Burmania, en Rins van Roorda e.l . 4. Waar de brieven nu gebleven zijn? En ze te
recouvreren. 5. Of de brieven in Sibrand van Roorda's testament dezelve zijn als die in het pleidooi
zijn genoemd, en bij Godfrie(n)d Goffa van Roorda ondertekend is echt zijn? [PAG 201v] Waar ze
wel zijn als niet bij de req. of gereq. berustende?
Dominicus Meijlaar (?)
Contra
Sijurd Siouckes
HET HOFF restitueert de req. tegens verloop van tijd, gunt hem nog 14 dagen om zijn produktie te
mogen doen, en cond. hem in de kosten.
Douwe Hotses
peremptoir te antwoorden.
Foeke Joostes req.

Contra

De Heren Gedeputeerden
Baucke Hessels

Contra

Wouter Jans HET HOFF rejekteert de exceptie en
Douwe Abbema gereq. In Factis in forma.

Contra

Contra

Jouwert Goslijks in Factis in forma.
Betie (?) Douwes,

in Factis ad primam peremptoir.

Christophorus Bangha
Contra
Herre van Inthiema. In Factis ad primam peremptoir.
203.
Wibren Simons wonend in Wartena;
Contra
Simon Douwes als erfg. ab
intestato van Rints Lieuwe dr; voor hem en vanwege zekere brief van transport van 7 febr 1617, en
het recht hebbende van Dirk Douwes, Eelck Annes, Brechtje Annes; en Engel Lenerts, zijn broeder;
en zij tesamen erfg. ab int. van Rints Lieuwe dr; hun wln. moeije, en zij door testament erfg. van
Jentke Ellen (?) haar eerste man; assumernede de proc van de vs. Rints en en Jaithien Johannes
haar mede appelleerde. HET HOFF verklaart de appellanten bij het vonnisse van de Nederrechter
niet bezwaard.
De wethouderen der stede Worqum, (Workum)
Contra
Wopke Simons req-de.
.... binnen de tijd van 8 dagen te quadrupleren; en bij gebreke van dien; het HOFF houdt de
proceduren aan des applt. tijd voor geconcludeerd, en zal daarop recht doen, res de kosten.
204
Sijurd Takes op het Heerenveen; vervangende de persoon van Wijbe Sijurds, en in die qual. het
recht hebbende van Marijtge Wibes, zijn moeije;
Contra
Tijebbe Bauckes te
Oldeboorn; en Hid Baucke wed, als moeder van de zoon bij Baucke Tiebbes in echte getogen, en
voor de vs. Baucke zijn vader.
... niet ontvangbaar.....
Decken Gosses applt.

Contra

Andries Selckes.

In Factis ad primam peremptoir.

Matthijjs Hermans applt.
Contra
Wijbrand Dirks. In Factis in Forma.
204v.
De 23e november
Oedts Sickes Campen req. in conv. en gereq. in reconventie
Contra
Esse en Tackle
Pieckes hun dragende als volm van Rieme Pieckes hun zuster. In conv. en in reconv.
HET HOFF cond. de gereq. te laten volgen het vrucht en het gebruik van de landen in het testament

uitgedrukt, en met schaden en intressen gehad en geleden. En betreffende het huis daar hij woont,
niet ontvankelijk onverkort hun recht in judicio cete.....? dividendo. En in reconventie recht
doende ord dat de ged. reconventionis in de possessie van van de goederen bij Rieme Pieters
nagelaten. en cond. hen te procederen tot behoorlijke scheiding, en inventaris, in het sterfhuis
bevonden; en de gedaagde dit zal laten volgen. Met de vruchten etc.... tot de volle relaxatie,
onverkort de req. in reconventie zijn recht van vruchtgebruik; en kooppenningen; en voorts in Factis
voor Hannia.
Lijsbert Idserts als nagel. wed. van Jelger Rinks; geass. met Idse Gerrijts haar vader te Aengium in
Dongerdeel. impt.
Contra
Pieter Hoijttes te Dokkum. Als cur. over Jelger Rienks
nagelaten kinderen. Bij Rints Jans dr; en in die qual mede intervenierend voor Feijcke Claes.
[ PAG. 205]
Niet ontvangbaar......
Viglius van Buigers, als m.e.v van Elisabeth van Ockingha;
Contra
Jan Simons.
HET HOFF cond. de gereq. aan de req. te betalen de intressen van de landhuur bij sententie van
febr. 1619 uitgesproken, en de req. Verder niet ontfangbaar.
De Heren Gedeputeerden imp
Contra
Wolter Jans. In Factis in forma.
Buwe (?) Jans applt
Contra
Thijs Pieters.
205v.
Gerrijt Pieter Wijtties impt.
Contra
Douwe Abbema. HET HOFF voorbijgaande
aan de exceptie, wijst partijen contrarie.
Ocke Sijouckes

Contra

Epe Algara. In Factis

Oene Gerrijts

Contra

Wijtze Jouckes. In factis

Dirck Claes in qlt.
Contr
De Heren Gedeputeerden.
POINCTEN: 1 Ofte van de
betaling van de derde parten, aan de impt per ordonnantie gepasseerd op Hero van Burmania,
destijds ontvanger is? 2. Ofte de andere fouldaeden ook niet net als elk een derde part van hun
huirschuld hebben ontvangen. 3. Indien niet uit wat oorzaken; na een derdedeel van de vs. schuld
betaald, 4. tot dien einde te recouvreren de rekening van de vs. ontvang. 5. Oft de impt. door
betaling van het derdedeel niet hebben gehouden voor gecontenteerd? 6. Ofte in het ..... de namen
der personen die hun schuld aan Ritske Jeltes hebben overgedragen en het selve mede te
recompenseren.
206.
Ulke Piers req.
Contra
Aelcke Lubberts. In Factis binnen 6 weken.
Mr. Pieter Roeloffs (?)
Contra
rechtdag na Pontianus, voor Hania.
Saeke ... spolt ??

Contra

Douwe van Aijlva. In Factis voor de eerste
Ees Cornelis req.

Jelle Buwes op het Nijland, als cessie en transport hebbende van Pier Lolles en Auck Jelles, zijn
zwager en dochter
Contra
Sible Hisses en Thet Botte dr. aldaar.
HET HOFF recht doende ten principale cond. de ged. aan de impt. te betalen 640 g.gld. Met
schaden etc. of hetgeen onder deductie reeds betaalde landhuren, en wettige schattingen; in
executione indien die uit de vordere penningen leggende nog over zijnde en niet gevorderd kunnen
worden. En comp. de kosten.
206v.
Mr. Regnerus Bras
Contra
de Heren Gedeputeerden. Op POINCTEN voor
Harinxma. 1. Wie de vergraven landen van Cornelis van Aengium ten dele zijn gevallen? 2. Hoe
veel pondematen die uitmaken. 3. Door wat titel Cornelis vs. de landen heeft bekomen, en
voornamelijk die met het huis of de huissteden in de acte van 8 okt 1618 voor Harinxma gevallen.
En die te recouvreren 4. Wanneer de vergraven landen bij Cornelis Cornelis van Aengium zijn

verkocht en hoeveel pondematen. 5. Wat ieder pondemaat met zijn lasten van Floreen renthe en
dijkage wel weerdich is geweest ten tijde van de vergravinge; en wat ijder pm. te huur deed? En wie
deselve destijds en daarna heeft ontvangen en hoe lang? 6. Of de erfg. van Cornelis Jacobs
v.Aengium enig recht of actie hebben bekomen in Oostma horne; en of op dezelve 11 pm. de
gedaagden zelf de Schans in is gelegd, 7. Ofte de vergravinge van de landen omtrent de Schans niet
is gedaan tot makinge van zware dijken, van de vs. penningen ofte niet waarmede zij hun zware
dijken hebben gemaakt, en waar die aarde dan vandaan is gekomen? 8. Ofte de vs. impetranten de
verlichtinge van de floreen renthe en vijf roeden dijks niet genoten hebben. Ten aanzien van de
landen bij de Schans. En hoe lang en wanneer de verlichtinge heeft opgehouden. 9. Ofte Regnerus
Bras deze actie van de van de gemene landen mede bij scheidinge is ten dele gevallen; zo niet door
wat titul hij die heeft tot deze actie bekomen en van wien. 10. Ofte iemand van na...e .... de
erfenisse van Cornelis Cornelis van Aengium heeft geadjudeerd? Zo niet waarom geen curator
benomen is ofte handtastinge iacentis is authoriseerd?
207.
Hotse Rompckes te Sneek als volm. van Johan Hessels en Gielt Hessels met auth. van Hessel
Minnerts haar man, als erfg. van Tantge Lijkles hun oldemoeder. Contra
Sibolt Agges voor
hem en vanwege Meijcke Simens (?) wed. van Agge Sibolts Poelstra; voor haar zoon Epe Agges,
en zo erfg. van Agge Sibolts Poelstra en Sijtse en Seerp Sibolts zonen, Sibren Jelles als m.e.v. van
Habel Sibolts dr; en als m.e.v van Gelck Sibolts dr. HET HOFF cond. de gereq. de req. te leveren
een inventaris gesterkt met de goederen bij Janthien Lijkles nagelaten; ofte andersins te gedogen dat
deselve goederen en erfenisse bij een comm. v.d. Hove werde geinventariseerd, en beschreven; en
de req. te laten volgen met supplementen legitima; met vruchten profijten etc... en comp. de kosten.
207v.
Oene Jenckes (= Joukes) Oenema te Minnertsga; applt
Contra
Claes Claes aldaar.
.... niet bezwaard bij het vonnisse van de Nederrechter .
Thijmen Frans zn Eijsma in qlt

Contra

Hette, Decken en Gosse Gosses In Factis.

Sibolt Hans zn te Harlingen
Contra
Claes Martens als cur. over Jeijp Jans zijn e.h;
HET HOFF reste de req. tegen de sententie van 3 mrt 1614. voor zover die de 33 g.gld 9 strs en 7
penningen te boven gaat; de derdepart van 68 g.gld en voor zijn vordere eis niet ontvangbaar en
cond. de req in de helft van de kosten en de andere helft compenserende.
Tijaerd L.....E??
208.
Pieter Andries

Contra

Pieter Jans c.s.

In factis.

Contra

Robijn Sibes c.s; In Factis.

Deselve

Contra

Deselve: in Factis binnen 2 mnd peremptoir v. Jongestall.

Tijaerd Hendriks geass. met G. van Schwarzenbergh, te Beetgum, als grondheer van de vs. Tijaerds
zate;
Contra
Reijn Rommerts, en Swob Hemcke en Jets Rommerts indien zij
maiores zijn, allen knn. en erfg. van Rommert Reijns en Anna Bijma reassumerende de proc. bij
hun wln. ouders gesustineerd. HET HOFF cond. de ged. om de 8 pm te nemen alzulke last en taux
van floreen, als daar op liggen, en vanouds daarop gelegen hebbende; en de andere landen, die sinds
St. Pieter ad Cathederam 1617 verleden daarvan de bevrijden; en schadeloos te houden. En voorts
niet ontfangbaar. In executione zulllen mogn stellen, en comp. de kosten.
208v.
De 27e nov 1619.
Siurd Sibrens te Visward bij Bilgaard;
Contra
Jfr. Jacquelina van Aijtta, wed. Pieter
Buigers, intervenierende o.v.goederen voor Rijurd van Mockema ged. HET HOFF cond. de ged.
en interventeurs de impetrant. ter zake van de 5e part van de huizinge te betalen 175 g.gld; met
schaden etc.
Rijurd Frans zn Baard, burger en brouwer in Franeker; als cur. over Auck Folkerds zijn e.h; nog

minderjarig wezende.
Contra
Tijepke Hendriks mede burger aldaar;
POINCTEN: 1. Of de req. de magistraat van Franeker bij de lichtinge van de penningen, ook enig
verzoek heeft gedaan.2. Indien ja, ofte en waaromme zulks af geslagen is ? 3. Of de vs. Magistraat
voor de verzekering van de penningen onder gereq. verbonden is staande? 4. En of de req. niet
mede heft verwilligd in de acte van 17 mei1618 in het antwoord overgelegd.
209.
( blanco)
209v. Gosse Johannes Contra
Holcke Tijaerds. Op POINCTEN voor Hania.
1. Hoe voor die zate in kwestie is geweest van partien ten tijde van het accoord van het jaar 1557.
En 2. Wie doen eigenaars waren van de landen en voor hoeveel pondematen? 3. Wie daar toen op
woonde, en wie deselve daarna bewoond heeft, en met wat recht? 4. Wanneer Wijtse Tijallings
uitlandig is geworden? 5. Voor hoe veel pondematen hij eigenaar was in deze zate, en met wat
recht? Ende of hij misschien en partijen scheidinge is gemaakt en deselve te recouvreren. 6. Hoe
Johannes Tijallings is gekomenaan de eigendom, en de bescheiden daarvan te vorderen. 7. Ofte
Johannes Tijallinga en Jenck ( Jouck) Douwe dr. ten tijde van het versterven van haar, Jouck, ook
schulden hadden en wat ? 8 Oft Tijalling Johannes moeders goederen niet voldaan zijn? Ende
waarom het in accoord tussen hem en zijn vader anno 1596 daarvan niet wordt gerept.
210.
Gossuinus Sijrcks c.s
Contra
Pieter Bonnes. In Factis binnen 2 mnd peremptoir.
Deselve

Contra

Deselve. In Factis als vorige.

Hedman ( Herman?) Claes Contra
Tzalling Johannes ged. Voor Hannia op POINCTEN: 1.
Ofte tussen de eigenaars van Galtema afdelinge de lasten van floreen over de pondematen is
gemaakt? 2. Indien ja, ofte die gemaakt is voor de requirants poincten van de Cruizebroeders van
Sneek of daarna? 3. Ende hoe de afftochte der 24 pondematen van de Crucebroeders met zijn lasten
is geschied, en met consent van andere eigenaars ofte niet? 4. Ofte tussen de eigenaars van Gieltsma
afdelinge der lasten over ieder pm. is gemaakt? 5. Indien niet met onderr.... van het gene die ..... zal
zijn met de afdelinge der lasten zo van Galtema als van Gieltsma te maken? 6. Hoe de lasten van
Galtma en Gieltsma betaald werden en bij wien? 7. Alsmede des noods de lande zo van Galtema
als Gieltsma ( Gieltsa?) en overroepinge van de gerin..... des noods door vs. gesch.... landsreccht
te een .... den?
210v. De 30e nov.
Mr. Hans Bottes Chirurgijn te Leeuwarden; als universeel erfg. van Sijtse Reiners in leven captain
ten oorloge en woonachtig binnen Enkhuizen en zijn oom zijnde. impt.
Contra
Baucke Hans zn Wijkel, en Grietke Johannes Agricola te Wijkel, en de wed. van wln. Pieter
Beerents te Nijeschoot. HET HOFF cond. de ged. te exhibreren het testament van wln. Anna Sibes
dr. de moeije van Sijtse Reijners, nagelaten en bij de verhaalde Sijtije daar over de de mede
gedaagde Bauck Hans dr. van Wijckel ter handen gesteld, en uit dezelve de impt. tot zijn ..... te
doen hebben authentieke copie ofte onder ede te verklaren waar hetselve bij kennisse van ged.
acten zijn alsmede bij i.... ficatie daar de gedaagden hetselve ....... ofte andersins mede hebben
verbracht en compenseert de kosten.
Wopke Jarichs

Contra

Allert Gratema impt. Contra

Edsart Glins. In Factis in forma.
Dirck Jan Saeckles in Factis in beide instantien.

Jan Upkes Cnossens no quo.
Contra
H? Hillebrand ? Leffrings (??) te namptificeren
923 goudguldens. En voorts in factis.
212.
Botte Scheltes voor hem en vanwege Tijerck Tijercks gewezen pachtenaars van het soldij over
geheel Friesland
Contra
Sijdtske Foeckes wed. van Pieter Hendriks in Harlingen en
Jacob Philips, Lambert Cornelis, burger en zoutzieder in Harlingen Hans Ericx en Saeff Hendriks

burgers aldaar en Hijlck Tijaards en Jetse Alberts.

.... niet ontvangbaar.....

Atke Berents req.
Contra
Lubbert Ilema HET HOFF releveert de req. tegens
verloop van tijd, en alle schadelijke acten, en accordeert hem nog te tijd van 3 weken om zijn
produktie te mogen doen, onverkort zijn recht bij nieuwe instantie te gelegener tijd; en cond. hem
niettemin in de kosten.
212v.
Claes Renckes als vader en voorst. van zijn knn. bij Anna Jans zijn overl. e.h.; applt
Contra
Catharina Reijners e.h van Meine Wilts te Oosterwolde HET HOFF casseert de proceduren in cas
van appel hier aangespannen, onverkort hun recht bij nieuwe instantie, en cond. de applt. in de helft
van de kosten; en de andere helft compenserende.
Ulcke Piers, burger binnen Leeuwarden, voor hem en als voogd van Bauck Johannes dr. zijn e.h.;
en c.d.r en als cessie en transport hebbende van Jurgien Hendriks hier ter stede, en geprefereerde
crediteuren van Jan Gabbes,c/ux.
Contra
Willem Rienks en Tijaert Pieters als
omen en voorm. over het nagelaten weeskind van Tijaerd Rienks en Romck Romke dr. in tijden e.l;
HET HOFF [ PAG 212] cond. de gereq. om de presentatie bij Tijaard Rienks c/ux gedaan, aan de
req te betalen 100 g.gld; met schaden en intressen. En comp. de kosten.
Geert Hendriks brouwer te Leeuwarden, voor hem en Anna Jans zijn e.h.;
Contra
Lijsbeth Gosses dr. wed. Henricus Gualtherij in leven secr. der stad Leeuwarden voor haar en haar
knn. Gedaagde;
HET HOFF cond. de ged. om de goederen die bij auctie verkocht zijn,
uitspraak van preferentie te doen, en genoten worde bij de crediteuren ; onverkort hetgeen de impt.
alrede zijn recht neffens de funeralia en om redenen comp. de kosten.
212v.
Gielt Hendriks, brouwer impt.
Contra
Elisabeth Gofferts (!!) wed. Hendricus
Gualtherij .... om de goederen in sequestratie te stellen..... of de prijs voor de crediteuren ( slecht
geschreven).
Fietse Gatses burger en schipper binnen Harlingen, req.
Contra
Pier Foekes, olde
burger dezer stede; en Ede Fedds houtkoper binnen Sneek. Ged. HET HOFF cond. Ede Feddes
onder genoegzame cautie te betalen 500 g.gld; met de scaden etc.; en de req. quitantie ( te doen?) en
alle oppositien af te doen.
213.
Sijtse Sijtses gesuccedeerd in het recht van Martinus Boelema zijn eerste curator,
Contra
Elisabeth Cornelis dr. wed. van Jan Jacobs, voor haar zelfs en als voorst. van de kinderen; HET
HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 200 c.gld;met schaden etc....
Ritske Rienks Inia req.
Contra
Jan Edes req-de. HET HOFF cond. de gereq.
om de familie te laten on gemolesteerd, en de vruchten van de landen gerispt te laten onschadelijk
en niet te verstoren, en die alrede verkocht zijn te restitueren; ter plaatse dat de req. woonachtig is;
en zo die in rerum natura zijn, te restitutueren indien niet de rechte waarde om hem van acties te
onthouden en tot partijen bij provisie zijn ontscheiden. Cum expensis.
213v.
Simon Sijurdts en Sibrich Homme dr, apllt
Contra
Pieter Hinskes (?) te Wolsgara (
Folsgare) voor hem en zijn e.h. onder hypt. van goederen.
Niet bezwaard door het vonnis van de
Nederrechter .....
Pieter Intes Ringia req. en triumphant;
Contra
Lambert van Dalen, pro se en cum
uxore, Botcke Gepckes, Thomas Jans, Hendrik Pieters en Hendrik Bentes, Barbara Gorijs, Jan
Gosses, Jan Faver, req-den.
... hun oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.....
214.
de 7e dec 1619.
Anne Melis als m.e.v Gilt (?) Pope dr. en c.d.r.
Contra
Aucke Tijebbes als cur. over Otte

Hobbema; en Horatius Conradij als man een voogd van Siouck Hobbema, en c.d.r appeleerden;
HET HOFF verklaart de appellanten niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
Jeldert Jetses impt. in conv. en reconventie Contra
instantien.
Simon Jans req.

Contra

Egbert Foppens c.s. In Factis in beide

Thonis Rienes ( ?) in Factis binnen 3 mnd peremptoir.

Cornelis Sibrants req.
Contra
Herman Bruinsveld.
incident ontzegt de req. zijn verzoek en in de kosten.
Dr. Hero Hettinga c/ux

Contra

HET HOFF viderende het

Claer ( Claes? ) Heeck... ? In Factis in forma.

Brecht Tyaards intervenierend voor Jarich Herts burger in Bolsward.
Contra
Adzer Bottes ( Bettes?) en Hijlck Gales wed. van Bette Adgers haar wln. man, voor haar en haar kn.
bij de vs. Bette, res. de proceduren. HET HOFF verklaart de appellanten niet bezwaard bij het
vonnis van de Nederrechter .
Ju van Langenbeijs (?) impt.
Contra
Syuck van Unia. In Factis In Forma.
215.
Jan Frans zn .voor hem en als vader van zijn knn. bij Dirckien Buijtingh zijn overl. e.h.;
Contra
Dr. Theodurus Tyara, als vader van Jan zijn zoon, voor zijn iteresse; HET HOFF
cond. de ged. aan de impt. te betalen 100 c.gld in een partije en 37gld 4 strs in een ander partije,
met schaden etc... in in de kosten tot s'Hoffs taxatie.
Sicke Hans zn. en Raes Gerrijts dr. e.l geass met Meijnard Sijers en Jan Andries Schaff deszelven
eerst geprefereerde crediteuren. HET HOFF cond. de gereq aan de req. te betalen 167 g.gld; 14
strs; met de intressen volgens het accoord ten libelle geroerd, sedert de verschijndag na afftochte
van de reeds gedane betalinge en schaden geleden en nog te lijden..... en de gereq daarinne nog te
deduceren 325 g.gld en 250 in volgende punten geroerd, verder nog 90 c.gld en 5 c.gld [ pag 215v]
nog 12 c.gld 10 dito gld; geroerd in de quadupliek, en de achterstallige landhuur, .... onverkort hun
recht bij nieuwe instantien. En in de kosten.
Mr. Eelco Dronrijp, adv. v.d. Hove als volm. van de crediteuren van Jan van Hermana; req.
Contra
Hessel van Hermana en Jfr. Impck van Dekema (?) geass. met Haije van Scheltema
en Sicco van Dekema. HET HOFF cond. Hessel v.Hermana en Jfr. Imck v. Dekema aan de ged. te
betalen 200 c.gld; en 102 c.gld. 17 strs. in een tweede partije, onder deductie van de funerale
expensen, en mede te restitueren twee zwarte mantels en een gouden signet van Jan van Hermana,
indien die nog in rerum natura zijn, anders de estimatie vandien; met schaden etc.... en voorts niet
ontvangbaar. En cond. Hessel in de kosten.
Dr. Edsardus Ens en Feddrik Anskes als volm. van Franekeradeel, impt. in conv. en ged. In
reconventie.
Contra
De Magistraat van Franeker, Jan Jacons Sijarda, en Claes
Gerloffs als volm van de eigenaars van het p..... gebruiken van de uitburen der stede Franeker; en
Jr. Douwe van Hottinga, gesurrogeerd in plaats van Tijalling van Campstra en in die qual. voor de
ingezetenen van Sexbierum, Pietersbierum en Wijnaldum; het Hoff verklaart partijen tegenover
elkander niet ontvangbaar.
Hester Jacobs dr. te Hoorn geass. met Abraham Jacobs de Visscher haar broeder en gekoren
voogd in dezen
Contra
Adriaen Schaft als vader en cur. over Andries zijn zoon.
HET HOFF cond. de gereq aan de req, over te leveren 2000 C.gld met schaden etc; en de
opleveringe van twee onder deductie van hetgeen betaads mag zijn, staande echte opgelegd, en de
req. te laste komende, en bij de gereq. betaald te zijn, en in conventie recht doende cand. de gereq.
de schulden staande echte opgerecht tot dat Andries Adriaens Schaft de administratie van zijn

goederen is geinjudiceerd (??) voor de helfte te betalen de schaden en intressen van dien [216v.]
POINCTEN: 1. Ofte Andries Adriaans Schaft de req. ook met slaan of ander soort kwalijkheid
getracteerd heeft. 2. Wat handelinge of neringe om de kost te winnen Andries vs. met de req-de
werd vergaderd, zoude willen drijven? 3. Hoedanig zijn tegenwoordig leven en ommegang is? 4.
Ofte Andris zelf ook de requireerde begeert bij hem weder te hebben?
Tiebbe Claess tot Oldehooff in Humsterland, voor hem en zijn huisvrouw;
Contra
Anna Bolsma in haar qlt; HET HOFF gehoord de eed verklaart de req. niet ontfangbaar.
Anne Melis.
Contra
Aucke Tiebbes. In Factis in beide instantien. En post
pontianij peremptoir.
217.
Sijurd Sijuockes wonend tot Alm...... ? req.
Cotra
Epe Van Hittinga dijkgraaf van
de contributie van Wijmbritseradeel Lolle van Epema van Hemeluner Oldefers 's contributie en
Uittingeradeel c/a; req-den.
HET HOFF taxerende de ondermate en wanleveringe ter
summa van 205 c.gld; van Cromer gatten (?) en door de per (celen?) door het bestek geslagen zijn
ter summa van 547 c.gld; om de (dijks) genoten te voldoen, en ord. dat de kortinge(?) zijn
voortgang zal hebben; en ontzeggende de ge.... hun vordere deductie; en comp. de kosten.
Dr. R.... Feitsma req.

Contra

Pibo Gualtherij In Factis.

De gecommitteerden van de stad Groningen en Ommelanden
Contra Johannes Bernadij.
HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden op des impt. eis.
217v.
Henricus Hero Joachimi
Contra
Suffridus Nijenhuis, ... te namptificeren 115 g.gld 17
strs; onder deductie van 20 g.gld.
Rijurd Frans
Barthout Dirks

Contra

Tiepcke Hendriks

Contra

... op poincten.... leeg.

Willem Stevens. In factis, post Pontiaan.

Rommert Rommes req.
Contra
Pieter Jans. HET HOFF releveert de gereq. tegen
verloop van tijd; occordeert hem nog 14 dagen om zijn productie te mogen doen. En 14 dagen
daarna in staat van wijzen te brengen.
Bauck Tyalles impt.

Contra

Eeble Jarichs. In Factis binnen 2 mnd peremptoir.

Wopke van Steenstra
Contra
Steffen Olpherts. Contumax in Factis.
218.
Jelie (?) Greolts als clachte hebbende van Auck Bernardij; Contra
Idts van Albada als erfg.
van Pieter Jongema ged. ( Geen dictum)
Auck Jans cum sororeContra
Dirck Jelmers Contra

Anna Dirks In Factis.
Jan Jelmers.

Te namptificeren 100 c.gld voorts in factis.

Oedtse Johannes c/ux
Contra
Joucke Piers. Te namptificeren 83 g.gld en in factis.
218.
de 13e decembris
De overste Georgien van Lyauckema
Contra
Douwe van Hottinga als cur. over
Tialling van Campstra, de jonge en Jfr. Tiemck van Aebinga als moeder en wett. voorst. van
Homme en Goffo van Campstra, HET HOFF cond. de twee opposanten en gedoemden te
diminueren op de declaratien van de vruchten etc; alsmede schade etc; na de litescontestatie
gevallen; ontzeggende de req. zijn vordere verzoek; behoudens zijn recht neffens de compensatie

van vordere vruchten tegens de bevonden melioratien; en ook de middelen ten principale van
gedaagde; in de diminitien ten principale, peremptoir te dienen. En om redenen comp. de kosten.
Arien Dirks no quo

Contra

Hendrik Laes zn Coenders. Te namptificeren 27 g.gld.

Worp van Tijessens Contra
Jan Jans Feije.....?? HET HOFF rejekteert de exeptie en
cond. de ged. te antwoorden op de impt. eis.
219.
Johannes Petrij Dunewold dienaar des Godd Woords in Minnertsga.
Contra
Tiepke
Takse (Sakes, in gekrast) Stapert; Sible Martens en Johan Wouters mede mede kerkvoogden en
fiscalen van het vs. Dorp. HET HOFF, onverkort de expensien en vacatien van de impt. ter somma
van 575 c.gld; cond. de ged. aan de impt. te betslen de vs. somma met schaden etc...
Epe van Hettinga c.s
Contra
... onleesbaar T..... J.... ??
POINCTEN: 1. Oft de weken in de extra ordinaris, nec omnia vincit in den processe overgeleverd,
particulierlijk gementionerd, op verscheiden namen eerst alle genoemd zijn geweest, bij Engle
Bottes gevallen in den jare 1216. 2 .Indien ja, bij wat manier de openinge derselve enige parcelen
van de uitgave, Ex Ea.... andere meerdere personen in den extracte met name genoemd is gedaan; 3.
Oft dan Engle vs. geen werken meer opgeleverd en gemaakt heeft; doemaals heeft gehad ook bij
anderste aangenomen. 4. Ende van alle des selven Engles opgeleverde werken pertinente staat te
maken 5. Hoeveel de arbeidslonen bij de voornoemde dijkgraaf Epema en secr. cohier bedragende
51 pond; oft d...... respectieve, hem gecedeerde alle vs. con..... en gelijke somme uitgemaakt? 4.
Indien nee; wat daar onder meer begrepen en bij Engle ook enig geld daarvan genoten heeft gehad
op de gepasseerde ordonnantie; met no 4 getekend. En wat respecte de gepasserde ord. met no N
genoteerd de dijkgraaf Hettinga heeft genoten; en van hetzelve Breutick Feijckes is gepasseerd. En
bij wien de andere geapsseerde ordonnantien uit wat oorzeke en ofte bij kennisse van engle
gemaakt zijn?
219v.
Mr. Wouter van Middelkoop adv v.d. Hove van Utrecht, applt. Contra
Herman Hendriks
op het Heerenveen, hem sterkmakende voor de erfg. van Inthien Jans dr. zijn overleden huisvrouw.
HET HOFF verklaart de appellant niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter .
Daem Cornelis Femmes voor hem, Hendrick Joris als me.e.v van Hiltien Cornelis dr, wed. van
Hetse Douwes, allen te St. Jacobi Parochie op het Bild. En Fem Cornelis aan Vrouwen parochie.
......... niet ontfangbaar...... en in de kosten tot 'sHoffs taxatie.
220.
de 13e dec 1619.
Lambert van Dalen req.
Contra
Pibo Gualtherij, de burge(mr?) Jurgien Hendriks, Epe
Meijnerts, Allard Allards, Joris Jacobs; Reijnardt(is) Thijs Jans; Jacob Jacobs; Allard Lamberts;
Han van (den) Broek; Otte Allards Heyxan, Pieter Janszn Breijde (?) requireerden.
HET HOFF cond. de gereq. te gehengen en te gedogen dat onder de geconfisqueerde penningen
van het huis in de Hoogstraat, en zij er profijt aan hebben voor Aretnt Wabbes als triumphant,
werde verzocht preferentie uit te spreken en voor de verhaalde penningen als het overschot vrij
verkochte huizinge volgens ordre van dien gedistribueerd te worden. Comp. exp.
Reijnerus ( Regnerus) Annius, triumphant Contra
Pieter Arents c/ux. HET HOFF cond.
de gereq. en gedoemde op de overgelegde declaratie te diminueren, onverkort vordere rechten; en
defensien. En cond. de req. In de kosten.
Pibo Gualtherij req.

Contra

Lambert van Dalen. In Factis.

Popcke Jelckes

Contra

Jelcke Claes. In Factis.

Claes Jans Triumphant.

Contra

Claes Freerks. In Factis.

220v.
Hotse Regnerij en Rienck Popkes als cur. over Gerrijt Wijtses weeskind; en Trijntie Regnerij wed.
van Gerrijt vs.; resumerende de proc. ..... Contra
Hendrik Jans burger en apotheker als
voorm. over de weeskinderen van wln. Goverd Jans en Sijnke Aylva;
.... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter . ....
Bernardus Fullenius, D.V. M. in Leeuwarden als cessie hebbende van Douwe Abbema; die cessie
hadde van Jacob Jacobs, en die weer van Dirck Jacobs, impt.
Contra
Elisabeth Cornelis dr. voor haar en als moeder van haar knn. bij Jan Jacobs aan Lieve Vrouwen
Parochie. IN Factis.
221.
Dr. Gellius Hillama Rd. Ord. en Auck Haersma e.l; voor hen en mede voor Coert Pieters en Griet
Luitgens hun landzaten;
Contra
Wijger Buma wonende in Oldwolde; en Wibrandus
Hectoris predikant aldaar; als proc. hebbende van de ingezetenen. .... niet ontfangbaar.......
Arends Wabbes;

Contra

Apollonia, Jetse Iges wed.

In Factis in forma.

Jelle Pieters.
Contra
Jacob de Valck In Factis binnen 2 mnd. peremptoir.
221v.
Hendrik Oldendorp voor hem en voor Maijke Hans Snitgers zijn e.h;
Contra
Sijuck van
Unia ( Wijngie) onder beneficie van Inv. Van Sijuck van Wijngie. HET HOFF.... cond de ged. aan
de impt. te betalen 343 c.gld; met schaden etc; en in de kosten.
Hendrik Alberts te Oostermeer; en de wed. en erfg. van wln. Tijalling Wijtses, reassumerende de
proceduren;
Contra
Sibrand van Eijsinga mede ged. en Grietm. van Wonseradeel;
Bocco van Sternzee, wonende op Roptahuizum (!!) en Frans van Humalda; hopman van een vendel
Nederduitse soldaten; onder het Friesche Nassausche Regiment; als erfg. van Carel van Sternzee;
in leven gewoond hebbende op Sijaardema huis in Franeker req-de. HET HOFF cond. de gereq-de
de 60 roeden veen volgens zijn pachtcedel vrij en onbelet .... te betalen....
212.
Sijurd Sipkes, burger binnen Leeuwarden; Contra
Gerrijt Jelckes tot Warfstermolen bij
Burum .... niet bezwaard bij het Nedergerecht .....
Doutgen Lamberts te Dokkum req.
Contra
Reijner Hardus, als man en voogd van
Andrieske Allards; en Eelck Allards met assistentie van ... (leeg) haar man; en als erfg. van Ebel
Allards gereq.
HET HOFF cond. de gereq. in deductie aan te nemen een c.gld. en nog 30
c.gld als de waardije van turf; speck en fleijsch en ... op de leedmaaltijd van Ebel Allards;
geconsumeerd; en nog 10 g.gld als de waardije van een kinder mutse en nog en c.gld. volgens de
reeks artikelen uit de specficatie; onverkort vordere rechten en defensien; en daarenboven niet
ontvangbaar; en comp. exp.
222v.
De erfg. van Trijne Pieters, Inne Meijners reassumerende de proceduren.
Contra
Jacob Johannes voor hem en vanwege Hilbrand Claes; en reassumerende de proc. bij Gosse
Pieters;
.... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter .....
Antie Agges old in het 15e jaar; Sijurd Agges in zijn 14e jaar; voor hen en mede voor Bauck Agges
in het 11e jaar; en Rijurd Agges in het 5e jaar; geassiteerd met Recke (?) Sijurds hun oom; van
moeders zijde wonende te Tellens ( Tallum?)
Contra
Epe Rijurdts te Wirdum;
adsseur van het gerecht van Idaarderadeel; wonende te Warrega; en Theunis Pieter te Oldemijerdum
req-den. HET HOFF cond. Thoenis Pieters hem te laten authoriseren tot tutor of curator over de
kinderen en hun goederen. Comp. Exp.
223.
Jan Nittes en Jantge Johannes impt.
Contra
Barthel Claes zn molenaar te Wolvega;

als vader en leg. adm. van zijn 2 knn. bij Aeltie Cornelis zijn overleden e.h; en als erfg. van
Geerthien zijn dochter voor de andere helfte. HET HOFF cond. de ged. vanwege de termijnen mei
1615; 1616; 1617 en 16618 verschenen telkens te betalen met 20 Phs gld; en van de termijn van
1619. 70 van der selve guldens; en 4 strs alles met schaden en intressen; Cum Expensis.
Andries Haeften ( Haesma?) Contra
Jfr L... ? van Roorda. Op poincten voor Lyklema.
223v.
Jan Nittes en Jantge Johannes ... ( exact de zelfde als op 223 )
Pier Nannes impt.
Contra
Pieter Abbes cum socio In Factis voor Jongestal ad primam
en binnen 14 dagen in staat van wijzen.
Tierck Broers impt.
Contra
Hoijte Haijtsma HET HOFF rejekteert de exceptie en
cond. de ged. peremptoir op des impt's eis te antwoorden.
224.
Merck Mercks als vader en leg. adm. van zijn knn. bij zijn e.h.; Contra
Sicke Breutsma
HET HOFF verklaart de req. tot zijn eis niet ontvangbaar..... en comp. de kosten.
Johannes en de Jonge te Makkum Contra
Rijckien Stevens wed. van Augustinus Jans voor
haar en haar kinderen; geassisteerd met Lieuwe Jarichs. .... niet ontfangbaar ....
224v.
Otte Montsa postulant te Hallum voor hem en de erfg. van Sijouck Sybes Peijma, en c.d.r. Contra
Claes Claes te Harlingen voor hem en als voogd van Naenck Jans zijn e.h.; HET HOFF cond. de
ged. aan de impt. te betalen 100 g.gld met nog 100 gelijke glds; ter tijd dat de gehele somma
voldaan zal zijn; met schade etc.... en verklaart de gekochte huizinge daarvoor gehypothekerd.
Pibo Wopkes wonende tot Buer (Buwr) req.
Contra
Folquard Baard en Poppe
Hettes geassumeerd de proceduren bij Anne Melis in qlt. ( geen dictum)
225.
Lieuwe Buwes, schoenmaker binnen Leeuwarden voor hem en als last hebbende van Bon Lieuwe
dr. als mede erfg. van Oeds Lieuwes als door scheidinge mede erfg. Contra
Haye Wytses te
Beers. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen 100 g.gld; en 100 Phs. gld. in een ander
partije, met schaden etc.
Inthe Jouckes impt. Contra
Sibrand van Osinga. HET HOFF rejekteert de exceptie en
cond. de ged. peremptoir op de impt 's eis te antwoorden. Reservatis expensis.
Birde Tyerks en Frouck Sijtse dr. e.l applt Contra
Joucke Jouckes te Warns. .... niet
bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter . Cum exp.
225v.
Frouck Sijtses
Contra
Joucke Jouckes app-de ... niet bezwaard ... (als boven)
Dr. Suffridus Nijenhuis mede adv. v.d. Hove als het recht hebbende van Bocke Eeuwes, die het
recht had van Sietie Piers, nom ux. als eerste crediteuren van Jan Hans zn. smid aan St Anna
Parochie.
Contra
Pieter Tijaards geassisteerd met Gerrijt Pieters en Andries Jelles als
geauthoriseerde cur. over Ancke Pieters nagelaten weeskinderen. HET HOFF cond. Pieter Tijaards
om in handen van voorgaande comm. te consigneren wat hij ten achter is aan de req. en de rest over
de preferentie en de dependentie vandien gevallen bevonden zal wezen te bedragen. En de mede
gereq. zulks allen te gehengen en te gedogen onverkort gereq. rechten ten principale en tesamen in
de kosten van het proces.
Claes Roeloffs impt. Contra
Thet van Botnia In Factis ad primam peremptoir.
226.
Duco van Bornia Grtm. v. Wijmbritseradeel; voor hem en als cessie en transport hebbende van Jan

Bloemendaal, secr. van het vs. deel; impt. Contra
Jfr .Thet van Douma wed. Sijds van
Botnia, in leven grtm. van Wijmbritseradeel. Willem van Ubbema ( Ubbena?) als voogd van Jfr.
Bauck van Botnia, zijn e.h. en Hessel van Botnia als voogd van Jfr. Tijedke van Botnia zijn e.h.; en
Sijds van Botnia, en Gerrijt Radijs eerste deurwaarder van dezen Hove. HET HOFF cond. Jfr. Thet
van Douma een der ged. aan de impt. te betalen 750 c.gld; in een en 2 rosenobelen in een andere
pertije, met schaden etc.... en in de kosten , verklaart daarentegens de impt. tegen de mede ged.
niet ontfangbaar; en in de kosten en in reconventie verklaart de ged. rec. met zijn antwoord eerder
gedaan te mogen volstaan; en daarenboven niet ontvangbaar; en compenseert de kosten ......
226v.
Henricus Hero Joachimi zn. voor hem en als vader van zijn knn. bij Trijntie Michiels, Contra
Haye Goijtiens te Leeuwarden; HET HOFF cond. de ged. onder de gepresenteerde cautie aan de
impt. te betalen twee gerechte derdeparten van 120 g.gld; met schade etc....
Claes Sibrands Siouma, burger en wijnheer binnen Harlingen; als universeel erfg. van Trijn Wibes
dr. zijn moeder; impt.
Contra
Andries van Waltha en Sibrand Gerrijts als volm. van
Herbayum, Thomas (?) Alberts van Oosterbierum, Willem Meijnerds Rennert Jans en Aege Gerrijts
volm. van Midlum; en Luijnkerk, mitsgaders Jarich Andries als volm van Firdgum. HET HOFF
cond. de ged. aan de impt. te betalen hetgeen ten laste zal worden bevonden van de Buitendijksters,
in de Vijfdelen, ter zake van specificatien met AA BB en CC ten processe overgelegd, en met
schaden etc. en in de kosten en boeten.
Matthijs Everardi, not. publ. te Leeuwarden;
Contra
Johannes C......; secr. van
Lemsterland; ged. HET HOFF houdende de overgelegde obligatiebrief voor bekend van 14 april
1619; cond. de ged. [ PAG 227] te betalen 300 c.gld; met de schaden etc....
Dr. Suffridus Nijenhuis adv. v.d Hove als conj. pers. van Lieuwe Jelles, zijn stiefzoon, en c.d.r
Contra
Here Jellema te Kollum; ged. HET HOFF cond. de ged. om de percelen en
goederen bij Tied Halbertsma nagelaten voor het 8e part onder behoorlijke inventaris te relaxeren;
en te laten volgen; met vruchten en emolumenten; met schaden en interessen; en van de goederen
mede bewijs en reliquia te doen, en zijn oppositien kosteloos en schadeloos af te doen. En in de
kosten.
Dr. Albertus Monnikhuis; adv. als cessie en overwijzinge hebbende van Hendrik Coenders
dorprechter aan Lieve Vrouwen Parochie; en Dorothea Edsards e.l;
Contra Wouter Aeriens
op de Bildzijl. HET HOFF gezien de citatien en de obligatiebrief van 3 okt 1616 cond. de ged. de
impt. te betalen vijf en .... ig c.gld; met schade intressen etc....
227v.
Dr. Suffridus Nijenhuis impt.
Contra
Johaen Reijns tot Marssum; HET HOFF
houdende de obligatiebrief d.d. 7 okt. (?) 1619 voor bekend ; cond. de ged. aan de impt. te betalen
28 g.gld met schaden etc....
Jacob Crans, burger en wijnheer binnen Colen (Keulen?) Contra
Pieter Leemans burger en
herbergier in Leeuwarden. HET HOFF houdende de obligatiebrief van de 8e aug 1615 voor
bekend cond. de ged. de impt. te betalen 110 c.gld; met de schade etc....
Joucke Pieters, biersteker binnen Leeuwarden; impt.
Contra
Dr. Pieter Loo, Geldu en
Otte Swalue ged. HET HOFF houdende de overgelegde obligatiebrief voor bekend d.d. 6 dec 1613
cond. de ged. de impt. te betalen 50 c.gld; met schade en intressen etc....
228.
Jelle Minnes en Janthien Jans e.l. binnen Leeuwarden; impt.
Contra
Pieter
Sijurds en Eelck Errijts dr; e.l. te Deinum. HET HOFF houdende de obligatiebrief van 1 mei 1615
voor bekend cond. de ged. de impt. te betalen 100 g.gld met schade etc...
Pibo Rinthies (Ruith....) burger en hopman binnen Leeuwarden, en Lijsbeth Claese dr. e.l.;

Contra
Thet Douwe dr. wed. van Albert Carstes in leven schoenmaker te Grouw,voor haar en haar kinderen
bij de vs. Albert; HET HOFF houdende de obligatiebrief van 9 des 1617 voor bekend cond. de ged.
aan de impt. te betalen 173 c.gld; met schaden....
228v.
Johannes Meinardi, triumphant en req.
Contra
De gecommitteerden van de Stad
Groningen. HET HOFF verstekt de gedoemden van dupliek, voor alles wat na een week zal worden
ingebracht.
Brecht Tyaers wed; req.
Contra
De wed. en erfg. van Botte Adgers; req-den.HET
HOFF restituerende de req. tegens verloop van tijd accordeert hem nog de tijd van 6 weken om zijn
produktie te mogen doen en binnen 8 dagen daarna in staat van wijzen te brengen.
Sijbe Gatses c.s
Contra
De Franeker Wethouders.
en cond. de ged. peremptoir te antwoorden.

HET HOFF rejekteert de exceptie

Jan Jacobs c.s in qlt. Contra
Hessel Jans; op POINCTEN voor Hania: 1. Wat recht de vs.
vader aan de verobligeerde pondemate in kwestie heeft gecompeteerd.? 2. Hoeveel kinderen hij op
dat moment had en hoeveel ten tijde van zijn versterven? 3. Wat goederen hij gehad heeft ten tijde
van de obligatie om zijn kinderen te onderhouden? [ PAG 229 ] 4. Waar toe de opgenomen
penningen zijn gebruikt? 5. Waar de goederen van de vader gebleven zijn en of hij geen goederen
heeft nagelaten.
Sijurd Doeckes req.
Peremptoir

Contra

Gijeld (?) Rinnerds in Factis binnen 2 mnd.

Hendrik Jans

Contra

Tiebbe Gerbens in factis.

Jan Nitters

Contra

Dirck Melis

te namptificeren 57 Phs gld.

Sickien Brandenburg c.s in conv. en in reconventie; Contra
.... te namptificeren 400 g.gld en voorts in Factis in forma.

Dirck van Aerssen.

Roeloff Hermans
Contra
Oene Agges, HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de
ged. peremptoir te antwoorden; res. de kosten.
229v.
Pieter van Walta impt.
Contra
Jacob Allards HET HOFF rej. de exceptie en
peremptoir te antwoorden op des impt. eis....
Reijnt de Mede (?) impt.
Contra
Hendrik Walings c.s HET HOFF rejekteert de
exceptie en cond. de ged. peremptoir ( alsnog, voor de volgende zitting) te antwoorden.
Dr. Gellius Hillema c/x
Contra
Wijger Buma HET HOFF cond. partijen wederomme
te compareren voor de commissarsa v..d. Hove , die hen zal verenigen..
Duco van Botnia impt.

Contra

Thet van Douma. In Factis ad primam peremptoir.

Sijurd Takes in qlt
230.
Douwe van Hottinga c.s
van vordere produktie;

Contra

Trijn Rincx Hoijtema contuma en in factis....

Contra

Georgien van Lyaukema HET HOFF verstekt partijen

Hoijte Pieters c.s
anwoorden....

Contra

Grietie (?) Claessen

... peremptoir op des impt. eis te

Elisabeth Versteveren

Contra

Jan Jelmers. In Factis ad primam

Jacob Carstes impt.
van 3100 g.gld.

Contra

Douwe Jelles c/ux. Te namptificeren de derde part

Dirck Allards

Contra

Sypt Ritskes. In Factis ad primam peremptoir.

230v. (leeg)
231.
EERSTE RECHTDACH NA NIEUWJAARSDACH WEZENDE DE 18e JANUARI 1620.
Eme Wibrands Cleijn (?)
Contra
Hotse Wijbrands (!) Cleijn req-de.
HET HOFF verklaart de req vooralsnog ongehouden op des req. eis te antwoorden.
Jurgien Hendriks
Contra
Arent Wabbe(l)s. HET HOFF cond. de gereq te gehengen en
te gedogen dat de gereq's getuigen alsnog worden gehoord. Reserveert de kosten.
Dr. Albertus Monnikhuis adv. v.d. Hove
Contra
Claas Heres. HET HOFF cond. de
gereq. de req. te betalen 600 c.gld in een en 525 c.gld in een ander partije, 125 in een 3e partije,
1200 c.gld in een vierde partije, en 450 in een vijfde partij, en 300 in een zesde partij. Met schaden
etc.... tot de volle betalinge, [ PAG 231v] onder deductie van 388 c.gld, 8 strs; en 204 gelijke gld;
444 c.gld; en 550 in een vierde partij; en cond. de gereq. te gehengen en te gedogen dat de dato van
de procuratie ... weer gecorrigeerd zal worden, en dat in de plaats van 14 okt 1612 gesteld wordt in
plaats van 13 nov 1612. en cond. de gereq. In de dep.... van brieven inhoudende de boven
geschreven geadjudiceerde penningen af te halen, verklarende de req. tot zijn vordere eis niet
ontvangbaar. En comp. de kosten.
De 26 jan 1620.
Herman Forck van Dorsten req.
Cantra
Aeltzije Sickema dorprechter van Surhuizum;
en assessor van het gerecht van Achtkarspelen; gereq. HET HOFF verklaart de sententie van de
14e sept 1593 executabel tot de somma van 700 C. gld; met de intressen vandien; onder afkortinge
van de verschenen renten; in verminderinge van het kapitaal betaald te zijn. En dat de executie zijn
voortgang zal vinden. Onverkort gereq-de's recht. Etc...
Iede (= Jelle) Bottes triumphant
Contra
Adriaan Jacobs. In Factis binnen 2 weken
peremptoir en na 8 dagen in staat van wijzen te brengen.
232.
Pieter Jochums, burgemeester binnen Leeuwarden. Voor hem en nom ux.
Contra
Jancke Freerks in St Anna Parochie. ( geen dictum, leeg.)
Wouter Ariens

Contra

Jan Upkes Cnossens impt.

Jan Jacobs c/ux. In Factis binnen 6 weken.
Contra

Fedde Tades Leffa... non (?) te namptificeren 200 g.gl.

Godefroij van Bloemendaal
Contra
Fecke en Evert Allards; cum sorore.
Het Hoff cond. Geeske Allards om een curator te eligeren, en cond. haar in de kosten van het
incident; en Fecke Allards om dit binnen drie dagen te laten geschieden, bij gebreke vandien zal het
Hoff zelf een curator aan stellen.
Andries Tijaaards in qlt.

Contra

Jan Sibes In Factis binnen 2 mnd. peremptoir.

Auck Barents dr. impt.
Contra
Anna Renckes HET HOFF cond. de ged. te kennen of
te ontkennen haar hand staande onder het accoord van de eerste januari j.l.; en reservert de kosten
ad finem litis.

232v.
Willem Ubbena, Raed der admiraliteit in Dokkum; als man een voogd van Jfr. Auck van Botnia,
zijn e.h; Hessel van Botnia, te Wirdum als m.e.v van Tyed van Botnia ( Botma?) en c.d.r. voor
Sijds van Botnia allen erfg. van Sijds van Botnia; HET HOFF cond. partijen te procederen tot
scheidinge en delinge van de roerlijke goederen ten requeste gemeld; en aan de impt. daarvan de
helft te laten volgen; voorts te gehengen en te gedogen dat de impt. van..... dien bij auctie of
anderszins te distraheren, en ten profijte van de crediteuren alle oppositien daartegen gedaan kosten schadeloos af te doen.
Claeske Nijenhuis
Contra
Ludu Jans In Factis binnen 10 weken.
Reijner Frans
Contra
Obbe Gielts (?) in Factis binnen 14 dagen peremptoir.
233.
de 31e jan 1620.
Baucke Gabbes, burger der stede Dokkum; impt.
Contra
Jucke Douwes te
Aengium. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de ½ van 100 g.gld; met schaden etc.
vandien gehad onverkort gereq. recht op de andere helft van wln. Auck Cornelis erfenisse. En cond.
de ged. mede in de kosten van het proces.
Gerrijt van Ripperda als man en voogd van van Jfr. Anna Catharina van Dekema; zijn e.h; en c.d.r
onder verb. v. goederen voor de erfg. van Rienck van Dekema. impt.
Contra
Gerard van
Sickingha, Johan Baptista van Sickingha, en Jfr. Maria van Sickingha e.h van Henrico Thibout te
Amsterdam als erfg. van Tjalke van Sickingha en Jfr. Maria [PAG 233v.] van Sierksma hun
ouders.
HET HOFF cond. de ged. de impt. de derdeeel van 366 g.gld 14 strs te betalen met
de schade etc.... onverkort de impt s' recht neffens de andere derdedeel.
Jfr. Thet van Douma wed. van Sijds van Botnia; de verzamelde handelaars en ........ curateurs van
Sijds van Botnia de jange req.
Contra
Alger Hotses burger hopman binnen
Leeuwarden; en Cornelis Adriaans van den Bos, burger aldaar; Gerrit Radijs eerste deurwaarder v.d
Hove en intervenierende onder renuntiatie van Alger, Hotse en Cornelis van den Bos. gereq;
HET HOFF verklaart Thet van Douma niet ontfangbaar en belangende Sijds van Botnia bevindt de
zaak niet in staat eindelijk te wijzen, als partijen in Factis zijn en binnen 2 mnd peremptoir.
234.
de 27e jan 1620.
Thomaske Willems wed. van Sipcke Hans op de Joure als voorst. van haar kinderen
Contra
Mr. Joachim Hero Joachimi, adv. v.d. Hove eveneens te Joure, Goslijck Sijtses in de Broek, als cur.
lites over de knn. van Fedde Cornelis, en Frouck Meijne dr. e.l.; reassumernde de proc. bij wln. Jeb
Sijtses, en Jan Hendriks gewezen curatores, .......... niet ontvangbaar.........
Fekke Poppes binnen Franeker als voogd van Sijcke Eije (?) dr. zijn e.h; en universeel erfg. van Sije
Hettes zijn vader.
Contra
Jan Ludtses (?) timmerman binnen Harlingen, interv.
Voor Jan Meinards, en Thijs Hendriks applt. HET HOFF verklaart de applt. niet bezwaard bij het
vonnis van de Nederrechter . Cum expensis.
Dr. Albertus Monnikhuis als m.e.v van Gertije Gerrits
Contra
Adriaen Dirks en Lijsbeth
Joris dr. e.l; als ususfructuaria van Jan Jobs, en assumerende de proc. bij de vs. Jan Jobs.
HET HOFF cond. Lijsbet Joris vrij te leveren de 7 pm; een eins, 16 penningen en 4 voeten van de
aanspraak van Neeltien Dirks; en haar van de vs. aanspraak te indemneren; en de onkosten en
uitgeschoten penningen te rembourseren; met schaden etc...; en in de kosten tot s'Hoffs taxatie. En
neffens Aeriaen Dirks in factis.
Neeltie Dirks aan St. Jacobs Parochie; geass. met Job Huberts haar teg. man. impt.
Contra
Dr. A. Monnikhuis als voogd van Geertie Gerrijts, zijn e.h.; HET HOFF cond. de ged. de helft van
de 7 pm een eins etc. ( zie boven) te restitureren; en te laten volgen met vruchten en profijten. En in
de kosten.

235.
Wouter Jans en Jurgien Hendriks en Freerk Dirks als cur. over de goederen van Thijs Jans; en Wijts
Wilcke dr. impt.
Contra
Tijed Hebbe dr. wed. van Jan Jouws; voor 1/5e part; Gerrijt
Folkerds voor 1/3 part van 1/5e part; Jan Aettes als voogd van Tijed Sijurds zijn wijff; Pibo Oenes
vanwege Antie (Auckie?) Sijurds dr; Frans Oenes vanwege Aet Sijurds zijn wijff; Pieter Rijurds
vanwege Hijlck Sijurds zijn wijff; elk voor een zesdepart van een vijfde deel; erfg. van Wilcke
Takes en Tijed Hebbe dr; ged. HET HOFF op de ongedecideerde punten cond. de ged. voor hun
aanpart de impt. te vergoeden de 18 einsen lands, met de somma van 168 g.gld; met schade etc....
en verklaart de impt. daarenboven niet ontvangbaar.
Wibe Sippes Hellinga voor hem en als conj. persona voor de erfg. van Sippe Epes zn. Hellinga zijn
overleden vader;
Contra
Claes Jenckes. HET HOFF verklaart de impt. tot zijn eis niet
ontvangbaar.
235v.
De 2e febr 1620.
Sixtus Arceus (Aecelius?) medicine en IJr.... Cin... Professor an de academie van Franeker; en
mr. Haio Coldum impt. in conv. en reconventie. Contra
Sibrand van Osinga, mede Ged.
Staat en Grtm. van Wonseradeel; Bocke van Sternzee en Frans van Humalda, bestalte hopman, als
erfg. van Carel van Sternzee. ged. in conv. en in rec. HET HOFF taxeert het salaris, de vacatien en
verdiensten van de impt. Arceni op 378 c.gld; en de mede impt. tot 189 gelijke glds; en cond. de
ged. dit de impt. te betalen; en cond. hem in de kosten; verklaart de impt. in reconventie niet
ontvangbaar, en cond. hem in de kosten tot 's Hoffs tauxatie.
Aethe Tijaerds te Gauw, impt.
Contra
Pieter Bonnes te Sneek. HET HOFF gezien de
acte van executie, verstekt de gedaagde van antwoord, en cond. hem dientengevolge te betalen 200
c.gld met schade etc... cum expensis.
236.
De 7e februari 1620.
Doede Saekes als vader en voogd van zijn knn. bij Trijn Dirks zijn overl. e.h; en als mediate en
immediate erfg. van Dirck Wijgers en Jets Femme dr; imp in conv. en ged. in reconventie.
Contra
Dirck Claes burger binnen dokkum, Dirck Pibes te Menaam, als m.e.v. van Griet
Claese dr; en als erfgenamen van Claes Pieters hun vader, en res. de proceduren en Dirck Wijbrands
eveneens in conventie en in reconventie HET HOFF cond. de ged. in conv. met de impt. volgens
de sentententie procederen tot scheidinge en delinge van de ( goederen aan de) kinderen
bestemoeder Jets Femmes nagelaten; met vruchten en profijten, en de impt. zijn aanpart daarvan te
laten volgen; met emolumenten etc. en de schaden e.a.; en de impt. in conventie voorts niet
ontfangbaar. En in reconventie cond. de ged. het reversaal te brengen in handen van de St.....
vandien en te gehengen en te gedogen dat het ten volle wordt voltrokken; en de impt. te voldoen,
en betalen alle hunne kosten, schaden en intressen door weigeringe van zulks gehad en geleden te
hebben en nog te lijden tot de ondertekeninge toe; en comp. de kosten.
De 8e februari.
236v.
Willem Hanses als vader en voorst. van zijn kinderen bij Marij Dirks dr; zijn e.h; gesterkt met
Jochum Eilards; als cur. over de vs. knn.
Contra
Gerrijt Jans ...omnie....r binnen
Leeuwarden; req. en ged. HET HOFF ontzegt de triumphant zijn verzoek.... en comp. de kosten.
Coert Nederhoff impt.
Contra
De Magistraat van de stad Leeuwarden; HET HOFF
ordonneert partijen te compareren voor Hillema, die hen zal verstaan en verenigen indien niet, hem
informeren en binnen 6 weken peremptoir.
Pieter Abbes c.s in qlt.
Contra
De cred. van Errijt Jans c/ux. HET HOFF
verklaart de ged. ongehouden te zijn te antwoorden en ad ulteria te procederen. (?)
De Heren Gedeputeerden

Contra

De erfg. van Hessel Arends ( Aerndts) HET HOFF

verstekt de gereq. van antwoord, cond. hen te gehengen en te gedogen dat de getuigen Claes
Hermans, Claes Jans en Jan Rijurdts voor ordinaris gehouden, salff zijn beleid, onverkort de req.
recht van reprochen.... en cond. de gereq. in de kosten tot 'sHoffs taxatie.
237.
Elle Fockes stelling van Nijeholtpade; impt.
Contra
Aucke Jan Pieters te
Oldeberkoop, vanwege Jantien Pieters zijn e.h.; als universeel erfg. van Jan Pieters haar vader.
........ niet ontvangbaar......
Jets Baies ( Baerds?) wed. van Tijerck Jacobs, geres. de proc. van haar man,
Contra
Anthie Jacobs e.h. van Olpherd Ackes althans wonende te Cornwerd. HET HOFF verklaart de
applt. bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard, en om redenen compenseert de kosten.
Gerrijt Sibrands nu maior annis, ratificerende hetgeen bij zijn oom Uulcke Gerrijts als cur. is
gedaan. impt.
Contra
Solcke Pijers, Idske Nannes, en de vs. Pijer als cur. over
Nanne Nannes; en Carste Sijthies als man een voogd van Anthie Jelle dr; als erfg. van Jelle Wijtses,
en Hanne Pijers dr. hun resp. bestevader en vader en bestemoeder reassumerende de proc. bij hun
wln. ouders. ged. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen en te laten volgen uit de
goederen bij partijen olders nagelaten of voor hun quote te betalen de vruchten en profijten van de
sathe ten processe geroerd, en de orig. impt. ' s [PAG 237v] moeder in Binnesmeer beloofd ter tijd
dat hij impt. zijn part van de erfenisse volgende het testament van de selvige heeft bekomen, met
schaden etc; Insgelijks de 100 g.glds; hem bij codicil gelegateerd, ook met schaden etc; onder
deductie van het 3e part dat hij volgens het codicil diende te dragen; en cond. voorts Solcke een der
gedaagden, als impt. voor zijn quota te betalen of andersins te behoorlijk te verrekenen; het geld
van partien olders in het sterfhuis bevonden; en onder hen berustende met schade en intressen etc;
res. de impt. zijn recht tegens de gedaagde, neffens de twee koeijen, en daartegens de erfg. van
Hann..... aangaande het nagebruik van zekere tien pondematen, de impt. in het meergemelde
testament toegelegd zo hij bevinden zal, en de gedaagde zijn defensien ter contrarie, en zullen
parthien zich mogen behelpen met de informatien en stukken en instrumenten ten processe gediend
overlegd, en verklarende de impt. tot zijn vordere eis niet ontfangbaar. comp. Exp.
Rienck Sijurds te Allingawier, als cur. over Sicke Heres als erfgenam van Here Wijbrands, zijn
overleden vader, in leven gewoond hebbende binnen den vs. dorpe en in die qlt.
Contra
Impck Oedse dr. in Idsega. HET HOFF verklaart de req. tot zijn eis niet ontvangbaar om redenen
compenseert de kosten. En ordonnneert de Proc. Gen. de zaak na hem te nemen en het recht van de
Heerlijkheid te bewaren, tegens de gereq.
Oene Oenes c.s;

Contra

Gertruijd Jans van Elen. In Factis voor Hania.

Schelte van Aebinga, Contra
de erfg. van Sicke Tzijallings; in Factis binnen 2 maanden.
238.
De 7e ? febr 1620
Willem van Elen en Neelcke Jans dr. e.l Contra
Meijnard van Idsarda, voor hem en
Johan v.d. Sande no/ux; en mede als cur. over de knn. van de ontvanger Hessel van Bootsma; en
Johan van Aijsma nom ux. HET HOFF taxerende de melioratien volgens de overgelegde
specificatie 852 c.gld 10 strs; en wederomme te compareren voor den Hove.
Jan Claes als voogd van Ancke Pieters zijn e.h.; als last hebbende van de andere erfg. van Pieter
Gerbens, Gerben Gerbens voor hem zelve, als cessie hebbende van Jancke Pieters, en zijn e.h; en
Jan Tijerks als last hebbende van Aucke Tijerks, en Nanne Nannes nom ux. het recht hebbende door
scheidinge en delinge. Contra
Sijurd Sijercx;
HET HOFF cond. de gereq. onder
verklaring en presentatie van [ PAG 238v] in het 13e artikel van het repliek gdaan te gehengen en
te gedogen dat op de koopprijs van de verkochte huizinge en kamer bij de Rd. Ord. Johannes
Saeckes (!) en de voorgemelde Johannes Cornelis uitgesproken en de penningen daaruit
geprocedeert naar volgorde en preferentie zullen worden gedistribueerd; .... etc.

Sicke Pieters Breutsma te Bolsward voor hem en zijn e.h;
Contra
Jarich van
Ockingha, Albertus Nijenhuis, predicant te Burgwerd, gecommitteerde met Philippus Tijerks en
Igle Lyeauckes kerkvoogden aldaar. ... niet bezwaard.....
Sijuerd Pieters tot Wrans, aplt
Contra
Wouter Jans op Rinsmageest; als m.e.v. van
Jantien Jans dr; en als mede cur. over Aeght en Sibren Jans, nagel. knn. van Sibrand Jans.
.... niet ontvangbaar......
Jan Jelmers
Contra
Lijsbet Versteveren HET HOFF releverende de req. tegen
verloop van tijd, en alle schadelijke akten tegen hem gedaan, gunt hem nog de tijd van twee weken
om zijn produktie te mogen doen. cond. hem niettemin in de kosten.
239.
Wilcke Frans, burger binnen Leeuwarden.
Contra
Johannes Wilckes te Stiens,
intervenierende voor Lieuwe Gerrijts, n/ux; Claes Gerbens (?) als m.e.v. van Griet Dirks dr; Jouck
Dirks dr. geass. met Gielis Syurdts; haar man te Marrum; Sijedts Wilcke wed. van Jasper Pieters en
Sijtse Tijallings en Jacob Gerrijts vanwege Jents Tijalles zijn e.h; gereq. HET HOFF cond. de
gereq. te leveren inventaris met ede gesterkt, van de goederen bij Anna Wilke's wed. nagelaten; en
daarvan de 5e part te laten volgen, en ook te betalen na advenant de somma van 50 g.gld; met
vruchten en profijten, schaden en intressen; en de gereq. In de kosten.
Doeke Annes in qlt
peremptoir.
Jelle Hayes in qlt.

Contra
Contra

Dr. Johannes Jukema; In Factis binnen 6 weken
Auck Hoijte dr; in Factis binnen twee weken peremptoir.

Jan Edes impt.
Contra
Lieuwe Jelderts in Factis binnen een maand.
239v.
Antke Paltse dr. geass. Met Syurd Palses haar man, onder de klokslag van Leeuwarden. Contra
Jan, Claes, Freerck en Andries Nanne zonen; Gerrit Wibes als man en voogd van Aeff Nanne dr;
Pijer Sytthies als man en voogd van Eelck Nanna dr; en Stijn Nanne dr. wed. van Claes Tabes, als
mede erfg. van Andries Nannes en Aecht Claese dr. hun bestevader en bestemoeder. Gedaagden.
HET HOFF verklaart de impt. voor een derde part erfgenaam van Andries Nannes en Aecht vs.;
haar overgrootvader en overgrootmoeder; en over te leveren behoorlijke inventaris van alle de
nagel. goederen; en haar de 3e deel te laten volgen; met vruchten en emolumenten, met schaden en
intressen etc; en comp. de kosten.
Jan Edes

Contra

Baub (?Buwe) Alberts. Te namptificeren 150 g.gld en in factis.

Hein Heins in qlt.
Contra
In Factis binnen 2 maanden.
240.
De 12e febr.
Jan Lamrinck ( Hamrinck?) , boekdrukker der Gedeputeerde Staten; binnen Franequer; Contra
Abraham Claes koopman te Amsterdam. appeleerde; ... niet bezwaard bij het vonnis van de
Nederrechter.
Fokel Wolters dr. nagelaten wed. van Claes Tyara, voor haar en haar knn; genaamd Andries en
Johannes Tyara; en Ena en Machtel Tyara drs; gezamentlijk als pubers, gesterkt met Andries vs;
impetranten.
Contra
Dr. Dirck Livius van Scheltinga, als vader en voorst. van
Catharina Tyara; zijn e.h. en Tyaard Tyara voor hem zelven en deze ex test. erfg. van Pieter Tyara
en Willem van Velsen als voogd van Ena Tyara zijn e.h HET HOFF verklaart de impt. boven
hetgeen in het X-de artikel van antwoord gedaan niet ontvangbaar. En comp. de kosten.
240v.
Taeds Jans dr. impt.
Contra
Meus ( Mewis ) Eijsses. Op poincten voor Hania.

POINCTEN: 1 Wat goederen bij Remig Jans dr. nagelaten zijn? Oft deselve alle te samen bij de
predicant tot EE geannoteerd zijn? 3. Tot wiens verzoek deselve annotatie is gedaanen in wat
voegen en tot dien einde deselve te recouvreren. 4. Ofte bij Johannes Andles of bij bij de gedaagde
van haar, Reinu Jans goederen iets is genoten, en warvan? 5. Ofte deze goederen niet gehandelt
heeft in de qlt .(?) in de scheidinge als erfg. van de salige Renu.
Neel Annes c.s
Contra
Jacob Tabes .
POINCTEN: 1. In wat questie en tussen wat partien gevallen zijn de besognen van de heer
Lijklema, in Jelle Jans getuigenisse gemeldet? 2. Deselve te recouvreren. En daaruit de roojinge
tussen partien venen in kwestie te make in dien def.... ?? 3. Indien indien niet uit het zuiden
strekkende op de scheidpalen als passerende hetzij uit de akkersloten, ofte anderszins gelijken
gewoon is, Opeinder veen te rooien? 3. En tot dezen einde ook in het noord de limieten de venen
ten oosten en westen van de kwestieuze gelegen, te zoeken 5. Ofte Opeinder vheen ofte leijen
vandien in zich strekken tot aan de Lits? Indien niet, hoe wijt? 6. Ende ofte het vordere niet
Oostermeerder venen zijn? 7. Ofte Opeinder venen naar het noorden versmallen of verbreden? En
hoeveel? 8. Of die kwestieuze gravinge is geschied in de Opeinder of Oostermeerder venen? 9.
Waaruit en hoe de rooiïng van Oostermeerder veen genomen wordt?
241.
De 14e febr.
De ontvanger Dirck Jans als m.e.v van Trijntie Martens en c.d.r; in conv. en in reconv.
Contra
Sijurd Meewis te Eestrum, Mient Sijurds mede aldaar, Melle Sijurds te Burum; en Bauck Sijurds
met ass. van Wijger Gerrits, in Buweklooster; tesamen voor ¾ part erfg. van Siouck Melle dr; hun
moeder. HET HOF cond. de ged. dat de impt. deducere in de resterende 126 g.gld; xx gelijke
glds; ter zake van 10 ½ gld jaarlijkse renten in het 3e art. verklaart hem tot zijn vordere eis niet
ontfangbaar. Uitgezonderd van 100 g.gld; 16 str. niet ontvangen baar, compenseert de kosten en
aangaande de vs. 100 g.gld 16 strs. en ook in conventie ord. partijen te compareren voor de
commisaris ...., OP POINCTEN: 1. Uit wat oorzaak komt het eerste punt van de specificatie met
EE getekend voort? 2. 0f de punten 2,3,4 en 11, 19, 20 21, 22, 23, 24 daarvan met EA, Sijurd
N....ns (?) ten laste hebben gekomen en zijn betaald, of door wie zijn betaald. 3. Insgelijks of het
geleende geld en de gekochte landen in de 7e post genoemd Sijurd te betalen kwam en uit wat
oorzaken. 4. Of van het andere geld aan Sijurd selve geleend, en verschotten eenige nader blijk is?
241v.
Regnerus Annius mede adv. v.d. Hove als m.e.v. van Fed Popma; Contra
Pieter Jans te
Hempens. HET HOFF cond. de ged. de aanpart huizinge tot laste van zijn landen toegekend en
afgedeeld vrij en onbezwaard te leveren; van alle beletselen en luijden aanspraak vrij; en bij faulte
vandien de impt. te betalen alle kosten schaden etc.. en cond. hem in de kosten tot s'Hoffs tauxatie.
Der Regnerus Annius als voren voor zijn e.h Fed Popma Contra
Reijnder Jans en Hijlcke
Empckes kerkvoogden te Pingjum. HET HOFF cond. de ged. te gedogen separatie en ontscheidinge
van partien landen, in Meijnsma fenne, deur de sloot op de greppel voorts aanwijzinge bij personen
daarvan kennis hebbende, van de plaetsen daar de doelstenen gelegen hebben of anderszins
behoorlijke aanwijzinge en distinctie de limiten alles tot gerequireerde's kosten en ten overstaan van
dr. G. Hillema ( te doen) en betalende schaden en kosten, en comp. exp.
242.
Regnerus Annius als v.v. Fed Popma ....
Contra
Wibrand Feddes c/ux. In Factis in forma.
Gerrijt Cornelis impt.

Contra

Laurens Bartouts;

te namptificeren 52 c.gld.

Sije Harijts (?) als voogd van Doed Sypts, zijn e.h; als erfg. van Doed Claesdr. haar overl. moeder;
Contra
Folkard Johannes als last en proc. hebbende van de andere erfg. van Metske Minnes
en gereassumeerd de proceduren. ged. HET HOFF cond. de ged. onder restitutie van de
verschoten penningen de impt. te ontruimen en verlaten de landen als ook te refunderen de
schulden en intressen gehad en geleden, en de impt. daarenboven niet ontvangbaar

Balthasar Schuilenburg
Contra
Meinard Beits (?) te namptificeren 500 c.gld en in
Factis in forma.
242v.
Hendrik Oldendorp burger in Leeuwarden als v. van Maycke, Hans Snitgers dr. zijn e.h.; en c.d.r ;
als erfg. van Hans Snitger en Aelke Aernts dr; hun wln. vader en moeder; en als conj. pers. voor Jan
Endts (?) een kind van wln. Trijncke Hans dr. zijn huisvrouwen zuster en c.d.r; en door fidei
commissie erfg. van hun vs. ouders; en het recht hebbende van Piecke Hanse dr; in leven e.h van
Adriaen van Cleeff; en verder als conjuncta persona van de erfg. van wln. Gijsbert Hanse dr. (!)
insgelijks zijn e.h's zuster.
Contra
Georgien Ennes ,burger binnen Harlingen, voor
hem en zijn e.h. en en voor Gaucke Backer zijn meijer. ..... niet ontvangbaar en cum exp.
Pier Nannes als m.e.v. van Reinu Heerts ls erfg. van Heert Willems;
Contra
Pieter Abbes, burger binnen Dokkum, Marten Heerts burger in Sneek, als voormombers over
Willem Heerts, allen als erfg. van Heert Willems. ... niet ontfangbaar......
243.
Jan Jans
Contra
Fedde Rinckes.... Peremptoir op de eis v.d. impt. te antwoorden.....
Hendriks Oldendorp Contra

Tyaard Jelmers (?) in Factis binnen 2 weken peremptoir.

Ime Jans en Jan Hendriks gesuccedeerd in plaats van Kempe Wijbeles (??) en Baernt Thomis als
arme voogden in Bergum req.
Contra
Reijner Sijurds voor hem zelven en mede voor
Hendrick Sijurds zijn broeder en Beernt Hermans vanwege zijn e.h. geen dictum....
243v.
Laes van Glins wonende op Dronrijp, als het recht hebbende van Sijrck Rijurdts zijn schoonvader;
olde burger van Franeker;
Contra
Take en Eijse Piecke zonen, als erfg. van Rieme
Piecke dr. HET HOFF cond. de ged. te betalen de helft van 180 g.gld en 200 gelijke gld. in een
ander parthie; met schade etc...
Mr. Gabbe Meinsma mede adv. v.d Hove als voogd van Bauck Hettes Rheen, Wiebe Oedsma
voorst. van zijn kind bij Barbara Hettes Rheen; en erfg. daarvan; en Jan Blocq als v.v. Jildu Rheen;
en als cur. over Tiedke Rheen, Maria van Hoitsema als voorst. van haar knn. bij Hector Rheen;
Arent van Loon, tutor en cur. over Meile Jensma en Jelcke Rheen weeskinderen en mediate en
immediate erfg. van [PAG. 244 ] Lolcke Hettes Rheen, resp. vader en bestevader ; Jelcke Riencks
Andringha als voorst. van Jels Wijtses Rheen, haar dochter, en Tyerck Martens als voogd van
Bauck Wijtses Rheen, als mediate en immediate erfg. van Wijtse Hettes Rheen; hun vader.
Contra
Tyaerd Hettes Rheen.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te
laten volgen de cleijne zate, Saerd genaamd, met schaden etc.
Wijbe Oedsma te Mechelen als voorst. van zijn kind bij Barbara Hettes Rheen; Mr. Gabbe Meinsma
voor Bauck Hettes Rheen; Jan Blocq voor Jildu Rhen; en cur. over Tietke en Atke Rheen; zijn
wijffs zusters; Maria van Hoitemea voor de knn. van wln. Hette Rheen; Meile Jensma v.d knn. bij
Jelcke Rheen; allen erfg. van Lolcke Hettes Rheen als boven; hun vader en bestevader; Jelcke
Riencks Adringa, als voorstandersche van Rints Wijtses Rheen; haar dochter, en c.d.r voor Bauck
Wijtses Rheen, tesamen erfg. van Jildu Wijtses Rheen.en in die qual erfg. van Wijtse Hettes Rheen,
hun vader. [ PAG 244v.]
Contra
Tyaard Hettes. HET HOFF cond. de ged. de impt. te
betalen 200 g.glds met schaden etc,
245.
Sicke van Cammingha als voorst. van Taco van C. de jonge, zijn zoon; bij Jfr. Fed van Ockingha;
Jarich van Ockingha, als voogd van Hijlck van Ockingha; Hessel van Vervou als v.v Jfr. Siouck van
Ockingha; erfg. van wln. Jfr. Saepck van Cammingha; hun moeder, Idsart van Grovestins te
Englum, Jarich van Cammingha op Dronrijp, Jfrs. Luts en Fed van Cammingha te samen erfg. van
Wijtse van Cammingha in leven raad van State van de Verenigde Nederlanden.
Contra
Kempe van Donia Rd. Ord. in dezen Hove; HET HOFF cond. de ged. de impt. te restitueren en te
betalen de somma van 1550 c.gld; met de schade etc... nog 130 c.gld en 10 strs. en hetgeen voor

zijn vacatie en moeite bevonden zal worden ,hem te competeren. En cond. de ged. in de helft van de
kosten. De andere helft compenserende.
245v.
Jan van Sichem als voogd van Eelck Benedictij Oedsma zijn e.h; req.
Contra
Lyauck Gravius e.h. van Marten Heins en ?....schelder onder kapt. Lautenbach en Hylck Gravius
e.h. van Pieter Wolffs ......... niet ontfangbaar..........
Willem van Obbena ( Obbema?) als v.van Jfr. Bauck van Botnia ; Hessel van Bootsma als voogd
van Jfr. Tijed van Botnia, Sijds van Botnia voor hem zelfs en als erfg. van Sijdt van Botnia zijn
vader. Req.
Contra
Jfr. Thet van Douma wed. Sijds van Botnia. HET HOFF
verklaart de baar ten processe overgelegd wederzijds executabel, dienvolgende cond. de gereq. de
req te in..........? onder de kost en schadeloos te ontheffen; van de helfte van de schulden, mits hij de
req. partije's vader opgelegd en nog onbetaald zijnde de helft der vs. schaden en lasten, mitsgaders
de proceduren en executie van de deurwaarder, te bevrijden. comp. exp.
246.
De predikant, kerkvoogden en gemene ingezetenen zo schotschietende huizen als anderen van het
dorp Midlum
Contra
Hijlck Riemersma wed. van wln. Cornelis van Aengium, en
Tzalingius Riemersma adv. v.d Hove en Gedeputeerde der Staten van Frld. Niet ontfangbaar ....
De 17 febr 1620
Monte Jans en Oege Claes als mannen en voogden van Impck en Jantien Jans hun huisvrouwen, en
c.d.r. als geprefereerde crediteurs van Aert? Ale(??) en Sicke Jans zonen en als conj. pers. van en
hen sterkmakende voor de knn. van wln. Thijmen Philips, en Machtelt Aerts als erfg. van de vs.
Machteld.
Contra
Sijurd Pieters te Wrans, onder de klokslag van Oudkerk. ...... niet ontfangbaar.....
246v.
Dr Joh. De Veno adv. v.d. Hove; als erfg. van Claes de Veno, Moederke Veno en dr. Henricus de
Veno mediate erfg. van Moederke Knoop en Mathijs Cnoop zijn moeder en bestevader,
reassumerende de proceduren van dezelfden in vorige generatie. Contra
Jacob Schouten,
voor hem en als voogd van Anna Gosse dr; ged. en gedoemde. HET HOFF doende recht op de
verzochte poincten en gehoord de eed van versterkingen van des impt. aangeven gedaan, cond.
deselve nog in de staat van wln. Mathijs Cnoop goederen in te brengen, de helfte van de gelden in
het sterfhuis bevonden; indien die nog voorhanden zijn, indien niet de waardije. En belangende de
800 Daalders, en 2185 c.glds; op de stad Emden belegd, verklaart haar met de presentatie in het 7e
art. van de deductie te mogen volstaan. Passerende voorts voor uitgave de helft van twee(?)
honderd gld. aan Jan van Penthen ( Pengen?) van 700 gld aan Frederik van Voorts; een 300 c.gld
hoofdsomma. Van 414 gelijke guldens als gerapeerde (?) intressen aan Lub Hayema; betaald, en de
helft van de reparatien en de grondpacht en ter oorzake van de huizen staande in de Sint Jacobs
Straat; sedert de aanvang van het houwelijk van Moederke Cnoop gedaan en betaald, zo als bij
nader liquidatie bevonden zal worden; en cond. de ged. de sommen van 300 c.gld aan Simon
Nijenhuis, van 150 gld an Jurrien Houwenschild, van 200 aan Jan van Sichem, van 230 c.gld aan
Otte Maurits, staande echte of daarna bij haar gepretendeerd; betaald te zijn, uit de staat van
schulden te roijeren en daat te boven niet ontfangbaar. En comp. de kosten.
247.
Houckien Jacobs dr. e.h van Willem Stevens, aan St. Anna Parochie; voor haar en haar knn. bij de
vs. Willem;
Contra
Marten Jans Roskam, burger en koopman in Leeuwarden.
HET HOFF cond. de ged. de impt. kost- en schadeloos te restitueren, en te laten volgen de
meubelen en de koeien, indien die in rerum natura zijn, indien niet de estimatie en verder niet
ontfangbaar.
Tamme en Jeldert Rompts, voor hen en als cur. over Rompt Bauckes het jongste kind bij Baucke
Hessels achter gelaten, geprocreerd bij Auck Rompts, hun zuster; Haye Bauckes en Jets Bauckes als
erfg. van wln. Bauck Hayes, en Jeldert en Tamme vs. geintervenieerd hebbende voor Take Takes in
Collumerland, applt.
Contra
Rijnthien Tijerks, en Wijger Metses en Folkert
Johannes, en Jepe (Iepe?) Thomas zn als voogden van Take Tijerks HET HOFF doet te niete het

vonnis van de Nederrechter [ PAG 249v] en bij nieuwe sententie verklaart hem niet ontvangbaar...
Albert Sybes, slotmaker binnen Leeuwarden, imp Contra
Carel van Unia als v.van Jfr.
Alegonda van Achelen zijn e.h en c.d.r .onder verb. van goederen voor Roeland van Achelen haar
vader. .... te betalen 14 c.gld.....
Dr. Regnerus Annius adv. v.d Hove voor hem en voor Fed Popma zijn e.h;
Contra
Aucke Abes te Pingjum; ged. HET HOFF houdende het huurcerter voor bekend cond. de ged. aan
de impt. te betalen als reste van meerdere somma 48 g.gld met schade etc...
248.
Wijbe Ariens en Trijnke Cornelis Suijn e.l ; bierstekers binnen Leeuwarden. impt.
Contra
Douwe Johannes en Jets Hebbe dr. e.l, herbergiers te Achlum.
HET HOFF houdende de
overgelegde obligatiebrief d.d. 24 april 1618 voor bekend cond. de ged. te betalen 200 c.gld met
schade etc. sedert de eerste contumacie. En tevens in de kosten.
248v.
Eijle Tyalles op de Jouwer, req en triumphant;
Contra
Meint Bennes te Sloten. req. en
gedoemde. HET HOFF cond. de gereq. te betalen 145 c.gld; mt 8 gelijke glds. volgens de baar en
de sententie van de Nederrechter ; met schade etc.... en in de kosten.
Dr. Abelus Attama secr. van Tietjerkstradeel; als univ. erfg. van Rixt Able dr. zijn moeder impt.
Contra
Pieter Eester (?) fendrich onder Wigle van Hania, en Lijsbeth Wijbes e.l. in
garnizoen in het fort van Bellingwolde, ged. HET HOFF cond. elk der ged. te betalen [ PAG
248v] 500 c.gld met schaden in tresssen etc.
Kempe Sijds aan O.L. Vrouwen Parochie; as cur. over Cornelis Lenaarts, vaders goederen, en
gesterkt met mr. Nicolaas Nicolay; adv. in den Hove.
Contra
Cornelis Tyepckes en
Gielis Barthouts als naaste bloedverwanten van moeders wege. ( geen dictum)
Gabinus Petrij impt.

Contra

Beernt Ockes. In Factis in forma.

Saeff Hedriks imp

Contra

Dr. Jacobus Fabricius. In Factis in forma.

Arent Ariens
Contra
Foppe Jelmers c.s in Factis binnen een maand
peremptoir.
249.
Jan Willems de Quij. Contra
Douwe Abbema In Factis binnen 2 maanden.
Baucke Sickema impt.

Contra

Wibe Sickema c/ux In Factis binnen 6 weken

Gepcke Joostes

Contra

Lollius Dominici In Factis in forma.

Tetman Fockes

Contra

Douwe Johannes; contumax, voorts in factis.

Arent Jans
Contra
Pieter Hayes. HET HOFF verstekt de req. van antwoord
verklaart de ged. ongehouden ad litem te contesteren. En cond. de req in de kosten van het incident.
Antke Aleffs impt. Contra
peremptoir te antwoorden.

Botke Reijns, HET HOFF rejekteet de exceptie, cond. de ged.

Jets Fockes
Contra
Jan Cort (?) Te namptificeren 2100 c.gld en in factis.
249v.
Oedts Arends Contra
Reijner Sijurdts . Op POINCTEN voor Saeckma 1. Ofte de
hiemstede met de akker of akkers nu Jelcke Sibes Tuichuis; genaamd Tijeppema Steed; voormaals
zeker behoord heeft Buwe Teijes; 2. Hoe wijd Teye Molles steed aanhorige landen van de

Heerenweg tot het Noord of Westen gestrekt hebben, 3. Waar die gelegen en hoe wijd vs. stede
waar het Gasthuis van Popcke Eelkema voormalen heeft gestanden? 4. Waar ook het huis hofstede
en landen aan de extracten van de proclamatien met B gementioneerd staan en gelegen zijn geweest,
of nog zijn. 5. Ende wie nu eigenaars zijn, ten oosten , westen, en noorden van die landen, daaruit
de roijeinge doenmalen is gescheiden werden delve als naastlegers van de gekochte huizinge, steede
en landen?
Haie Epes nom Filij; Contra
Gertie Gerbens .... wederomme te compareren voor de comm.
die hen zal verstaan, en verenigen indien niet, den Hove rapport doen.
Suffridus Riemersma
Contra
Tyaerd Takes. In Factis binnen twee maanden. Voor
Haringsma peremptoir en voor allae dilaij.
250
Tyaerd Pieters c.s
Contra
Ulcke Piers. HET HOFF restitueert de req. tegen verloop van
tijd gunt hem de tijd van een maand om zijn produktie te mogen doen. En cond. de req. in de kosten
retardati processus.
Jets Reijns dr.
Contra
Obbe Gielkis (??) Geltius? HET HOFF rejekteert de exceptie
bij de gedaagde en cond. hem peremptoir op de eis van de req. te antwoorden.
Jets Fockes

Contra

Jan Corten (!) te namptificeren 2400 c.gld in Factis in forma.

Cornelis Allards req.
Contra
Obbe Gielts ( Gilkis, Geltius??) HET HOFF
rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir op des impt. eis te antwoorden....
Aelthie Sibes requirante
Saeckma.
250v.
Hilbrand Dirks c.s

Contra

De kinderen van Folkerd Allards. In Factis voor

Contra

Hans Douwes Stapert. In Factis binnen 2 maanden.

Lijsbeth Versteveren

Contra

De Magistraat van Leeuwarden. In Factis in forma.

Rommert Sickes impt.
eis te antwoorden.

Contra

De Heren Gedeputeerden. .... peremptoir op des impt.

Dr. Annius
Contra
Wibrand Feddes. In Factis in forma.
251.
( leeg)
251v.
EERSTE RECHTDAG NA VASTELAVOND WEZENDE DE 7E MAART 1620. (er stond: 1610)
De burgers der stede IJlst gesterkt met de burgemeester Bartel Doedes, en Homme Hettinga voor
zijn interesse, hem voegende bij de Magistraat,
Contra
Merck Everts en Simon Jans als
volm van de gemeente en eigenerfden van de stad. HET HOFF cond. de gereq. te gehengen en te
gedogen dat de ontvang bij de magistraat met meeste stemmen gecosen en bij per....... der ontvang
van de floreen rechte tauxen en anderzins, in voegen zijn voorzaten hebben gedaan te dienen en de
penningen bij de requireerden ontvangen te brengen in handen van deselve ontvanger; en comp.
exp.
Epo Juckema binnen Franeker, als cessie hebbende van Eelcke Wibes en Bauck Rinnerts. impt.
Contra
Takle Robijns te Pietersbierum; ged.
HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te
betalen 390 g.gld en 13 strs. Met schaden en interessen, voor zover ze niet onder de hoofdsom zijn
begrepen. Onder deductie van hetgeen er op betaald is; en mede in de kosten;
252.
De Magistraat der stede Franeker; req.
Contra
Dirck Willems. gereq.

HET HOFF cond. de gereq. Om hem of een speciale gelastigde behoorlijk te antwoorden; en
ontzegt hem zijn vordere verzoek.
Gercke Wibes
Contra
Fridts Meinaards. HET HOFF rejekteert de exceptie en cond.
hem gereq. te antwoorden op de req's eis.
De wethouderen der stede Leeuwrden impt.
Contra
Aelcke Reijns wed. van
Anne Isbrands; voor haar, Regnerus Annius en Trijnke Anne dr. , Isbrand Annes wonende te
Harlingen als mede erfg. van Anne Isbrands zijn ( hun) vader. HET HOFF cond. de ged. voor de
impt. te indemneren ofte anders te betalen de schaden en intressen die de impt. door de aanspraak
van Coert Nederhoff, in qlt. zullen hebben en cond. de ged. mede in de kosten.
252v.
Aggeus Nicolay, not. en procureur en postulant voor het gerecht van Leeuwarden; als cur. over Jan
en Feijcke Alles zonen; rest doorgehaald. Contra
Dr. Focco Feijckens als cur. over de
weesknn. van wln. Alle Feickens, bij Talcke Lieuwes getogen; vanwege hun goederen; alsmede de
goederen van Pieter Jans Clock der weesknn. bestevader; en diens goederen, vervangende Focco
Tyaerds; zijn mede voormond. HET HOFF cond. cond de mede gedaagde Feijcke te doen
behoorlijke rekeninge van der kinderen vaderlijke, moederlijke en bestevaderlijke goederen. En de
oppositien daartegen gedaan, kosteloos en schadeloos af te doen.
253.
Jan van Sichem als man een voogd van Eelck Beneditij Oedsma; zijn e.h;
Contra
Lyueck Gravius de huisvrouw van Marten Heins, veltscheerder. ( niets)
Eese Douwes , burger en koopman binnen Leeuwarden; voor Douwe zijn zoon bij Jouck Sibe dr.
zijn overleden e.h
Contra
Dr. Focco Aijsma. HET HOFF cond. de req. te betalen 100
g.gld; als reste van meerdere boelgoeds penningen, met schde etc...; en comp. de kosten.
Tijebbe Thomas c.s Contra
Beernt Pouwels c/ux. In Factis in forma.
253v.
Georgien Fockens
Contra
Ernst van Doma; c.s HET HOFF verklaart de excipient
ongehouden op de impt. te antwoorden.
Simon Nijenhuis c.s.
Contra
Claes Bornstra reqde. HET HOFF cond. de gereq. om
op des req's eis binnen 8 dagen te antwoorden. En in de kosten van het incident.
Mr. Sijuck Tyaards burger in Dokkum, als last en proc. hebbende van Hets Remmelts zijn
halfbroeder; tegenwoordig op de reis van Oesti ?....den zijnde en c.d.r onder verband van goederen.
Contra
Pieter Wouters ale m.e.v. van Aeltse Douwe dr; te Buitenpost; Jelle Eisma te
Lutkewolde, en Pieter Freerks als m.e.v. van Aes (?) te Hantumhuizen voor hem zelffs en Sijtse
Sijtses te Nes in Do. Dl. als man en voogd van Auck Steffens allen gedaagden. HET HOFF cond.
de ged. de impt. te betalen 299 g.glds; met schade etc. en in de kosten tot 's Hoffs taxatie.
254.
Mr. Elco ( Eelco) Dronrijp adv. v.d.Hove Contra
Sake Sijurdts als v.van Lubbrich Claes
dr. zijn e.h.; Geen dictum.
Hotse Olpherts impt. Contra

Jan Corten In Factis binnen 6 weken. Peremptoir.

Pieter Aelts c.s.

Contra

Jan Corten in Factis binnen 2 mnd

Rudolphus Artopaeus

Contra

T... (?)- mannus Obbonis.

Dr. Annius impt.

Contra

Oene Jouckes in Factis in forma in twee instantien.

Rienck Sibrands

Contra

Gabbe van Boijckema (?) te namptificeren 96 g.gld 18

In Factis in forma.

strs. en 8 penningen.
254v.
Rienck van Burmania grtm. van Ferwerderadeel; in qlt
Contra
de wed. en erfg. van
Feijcke Wibes, gewoond hebbende binnen Dokkum, en reassumerende de proc. bij de vs. Feijcke.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 355 ....... c.gld met schaden etc..
Sipcke van Jaarsma binnen Leeuwarden; als mede geprefereerd crediteur op de goederen van wln.
Aene Jetzes, en Rienck Aene dr; in leven te Beetgum. Contra
Douwe Foppes voor hem
en zijn e.h. HET HOFF cond. de gereq. te consigneren in handen van Doijem, de volle
kooppenningen van de verkochte huizinge en ontruininge der landen, op hun respectieve termijnen
verschenen. En nog te verschijnen, volgens de koopbrief en het reversaal ter somma van 2150 g.gld
onder deductie van hetgeen daarop betaald is; aan Marcel (?) Martens, van geschenk en
achterstallige huur aan v. Schwarzenbergh betaald en de achterstallige schadinge tot last van
verkoperse onverkort de requireerdes recht nopens de fijnden en intressen, van de verschenen
termijnen, en de ged. zijn defensien en daarenboven niet ontfangbaar.
255.
De 17e maart 1620.
Wigle van Buijgers n/ux
Contra
Frauw, Bocke Douwes (?) weduwe, en de erfg. van de
vs. Bocke
HET HOFF taxeert de jaarlijkse renten met de intressen op 292 g.gld en 16 strs; en
ord. dat de sententie van 12 juli 1618 haar voortgang zal hebben. En cond. de gereq in de kosten
van het proces.
Jan Mathijs not. publ. en gezworen klerk van den Hove; req. en triumphant
Contra
Pieter Andries zn Tijara, en Eelck Oene dr. e.l.; te Leeuwarden. HET HOFF ontzegt de
triumphant zijn verzoek en comp. de kosten.
Jan Elles te Peperga, voor hem en mede voor Sibrant Johannes nom/ux te Finkega vanwege
Johannnes Moe.... len (?) te Peperga.
Contra
Wijger Geerts, ged. HET HOFF
verklaart de req. erfg. van Male (?) Jans, en gond de ged. te laten volgen de goederen actien en
gerechtigheden bij wln. Mael (?) nagelaten; en cond. de req-de zijn oppositie daartegen op de
uitstaande schulden en obligatien te Steenwijk nader in de processe geroerd, kost- en schadeloos af
te doen, en om redenen compenseert de kosten onverkort de req. recht op de vaste goederen van
Maike (!) vs. die buiten deze provincie gevonden mogen worden.
255v.
Eese Douwes wonende tot Jeslum; applt. Contra
Eelcke Tijesses bijzitter van
Ferwerderadeel; HET HOFF verklaart partien wederzijds niet ontfangbaar...
Georgien van Burmania te Steens, Hero van Burmania ritmeester van een compagnie binnen
Leeuwarden, Sibrand van Burmania houtvester van deze provincie; Bocco van Burmania Grtm. van
Hennaarderadeel; hun zuster Haring van Burmania, e.h. van Bocke van Feitsma; Grtm .van
Kollumerland; en de Jfrs. Atke en Doedke van Burmania, Contra
Eme Wijbrands,
mederechter van Leeuwarderadeel; HET HOFF verklaart de impt. tot hun tot hun eis niet
ontvangbaar.
Joucke Harcke dr. met consent van Jan Jans har man; als voorstander van zijn knn. bij Foeck
Harckes getogen; en het recht hebbende van Foleff Harkema;
Contra
Jan Cornelis als
m.e.v. van Anna Merks dr; Gerben Claes als man en voogd van [ PAG 256] Hijlck Mercks en
tesamen als voorm. over Jan Merks, innocent zijnde en zijn kinderen bij Anna N. geprocreerd, en
zo erfg. van Merck Jans, en assumerende diens proceduren. HET HOFF taxerende de vruchten
profijten etc; tot 800 ( en....?) g.gld en ord. dat de executie van 22 febr 1617 zijn voortgang zal
hebben. En om redenen comp. de kosten.
Jantien Wijbes, impt.
Contra
Sibrant Dirks. Op POINCTEN voor Doijem. 1.
Wat goederen de impt. hijlkende aan des ged. vader heeft ingebracht? 2. Hoe lang de echte van hen

heeft geduurd? 3. Wat overwinst of onderteringe staande echte gevallen is? 4. Wat goederen der
gedaagden moeder verstervende heeft nagelaten? 5. Te recouvreren de staat van goederen. 6. Hoe
oud de ged. is geweest ten tijde van zijn vaders overlijden? 7. Wat goederen de gedaagdes vader
heeft nagelaten en ook wat schulden. 8. En van die goederen en schulden pertinente staat te maken.
256v.
Sijouck Jenckes dr. althans te echte hebbende Lijuwe Hessels, en als erfg. van Sijtske Sijbe dr; haar
kind bij wln. Sijbe Sickema ( Sickes?) haar eerste man; req. in conv. en gereq. in reconventie.
Contra
Rijurd en Gerloff Sickema gebroeders, als naaste bloedverwanten van Sijbe Sickema
vs; onder vele voorwaarden vervangende Wigle Roukema; req. en gereq. in partijen als boven.
HET HOFF verkaart de goederen van Sicke vs. gedevolveerd te zijn op Sijbke haar dochter; en door
het versterven van haar, te leveren aan de impt. behoorlijke inventaris, van alle goederen bij Sijbe
nagelaten; en de req. daarvan te doen behoorlijke rekenschap; en haar alle de goederen met brieven,
stukken en munimenten te laten volgen; met profijten etc; en met de schaden daartoe geleden en
nog te lijden.en cond. hen de oppositie daartegen gedaan kost en schadeloos af te doen; en
overigens niet ontfangbaar.
257.
Pieter Hem...... req.
Contra
Rijurd van Juckema. HET HOFF restitueert de impt.
tegens verloop van tijd en alle schadelijke acten; en gunt hem de tijd van een maand om zijn
produktie te mogen doen; en in de kosten bij het uitdragen der zake.
Jurrien Botes n/ux;
Contra
Tading van Adelen; HET HOFF rejekteert de exceptie
en cond. hem peremptoir op des impt. 's eis te antwoorden; onverkort ged. recht op de goederen in
Groningerland, in de principale zaak; en om redenen comp. de kosten.
Abraham Jans cm uxore; impt.

Contra

Wilcke Johannes; te namptificeren 62 c.gld .

Pibe Hinnes req.
Contra
Ede en Haije Abbema; c.s. HET HOFF cond. Rijurd en
Jelmer Abbema om zich als cur. ad hunc actum te laten authoriseren; en res. de kosten.
Wiglius Buijgers c.s;
Contra
Ernst van Doma ( Donia?) .... binnen 6 dagen te
antwoorden, bij gebreke van dien verstekt de ged. van antwoord. Res exp.
257v.
Holle Sijurds in qlt.
Contra
Herman Claes. Te namptificeren 300 g.gld en in
factis.
Gerrijt van Ripperda, impt. Contra

Jan van Cuijck.

Haije Ja.... (?)

Contra

Sibren Ja.... ( of Jans?) In Factis in forma.

Michiel Hendriks impt.

Contra

Dr. Joh. De Veno. In Factis in forma.

Jan Claes req.

Contra

Govert Jelis.
Deselve in qlt.

Sipcke Bockes
Contra

Contra

Te namptificeren 190 c.gld.

In Factis in forma.

Henricus Regnerij. In Factis binnen 2 mnd.
Cornelis Hendriks. In Factis in beide instantien.

Folkerd Ipma ( Ipema) c/u
258.
Jfr. Genoveva Rattaller;

Contra

Tijerck Boelens. In Factis in forma.

Contra

Tyard Wilkes in qlt. Op de impt. eis te antwoorden...

Rienck van Sijtsema.

Contra

Jan Jans Starter. Peremptoir op de impt's eis antwoorden.

Andries Rienks

Contra

Syuck van Wijngie

In Factis in forma.

Aijsse Claess
Factis in forma.

Contra

Tijalling Sijouckes. Te namptificeren 50 g.gld en in

Esaias van Lyklema in qlt

Contra Jfr. Impck van Dekema; In Factis ad primam peremptoir.

Aleph Benedictus

Contra

Jetse (?) Dirks In Factis ad primama peremptoir.

Bin Eblis
258v.
Aucke Jans c.s

Contra

Broer Pieters. in Factis binnen 6 weken peremptoir.

Contra

Jeltse Baard ged. In Factis binnen 6 weken.

Agh Hermans rq,

Contra

Jan Sijtses c.s; In Factis voor Hillema binnen 6 weken.

Jffr. Wilsck van Glins te Sneek, en Aelcke van Glins mede aldaar; geass. met David Flud, fendrich
onder hopman Johan Seijns (?) haar man en erfg. voor de derde part van Jfr. His van Bootsma haar
moeder
Contra
Eets van Reijt..... wed. van Jelger van Bootsma, als moeder en voorst.
van de knn. bij hem gereq. HET HOFF ord. dat de executie van de sententie zijn voortgang zal
hebben ter somma van 40 c.gld 13 strs; en comp. de kosten; en voorts in factis.
Sijurd Siouckes applt.

Contra

Claes Siouma (?) in Factis binnen 6 weken.

Meint Bennes ( Bonnes?)
Contra
Mr. Hi.... t van Vest, applt. In Factis binnen 2 mnd.
259.
Mr. Johannes Franckena impt.
Contra
Johannes en mr. Martinus tn Hoore, gebr; Wilt
Franckes hun wln. oudste broeders zoon, en Jan Mellaer ? als oom en voormond van Trijntie
Franckes, Arent Pieters voor hem zelf en de wed. van Joh Fankena als voorst. van haar kinderen;
allen mede erfg. van Abel Franckena. ged. in conv. en impt. in reconventie. HET HOFF verklaart
de impt. niet ontfangbaar; en om redenen comp. de kosten; en in reconventie cond. de ged. om het
gouden signet, de zwart fluwelen riem en intressen (?) weder over te leveren tot gemeen profijt van
het sterfhuis, en de missieven bij de Hove geschreven en bij de gedaagde gelicht aan de Hove te
restituren. En comp. de kosten.
Pieter Hennes (????) c.s
Contra
Pieter Jans. HET HOFF verklaart de gedaagde
ongehouden te zijn op des impt. eis te antwoorden; en te contesteren (?) om de scheidinge ten
spoedigsten te laten volgen, en cond. de impt. en de ged. in de kosten tot 's Hoffs taxatie.
259v.
Douwe Poppes burger in Workum ( Worquem) voor zijn knn. en als erfg. van Bauck Wijnerts dr.
zijn e.h;
Contra
Jfr. Thet van Douma; wed. Sijds v. Botnia.
.... aan de impt. te
betalen de helft van 1420 c.gld met schaden etc....
Arent Jans wonend te Witmarssum applt.
appel niet ontfangbaar....

Contra

Pieter Haayes appelleerde;

in cas van

Feijcke Breutix voor hem als erfg. van Breutick Feijckes zijn wln. vader; an voor de andere erfg;
impt.
Contra
Jfr. Thet van Douma wed. Syds van Botnia. ... te betalen de helft van
100 c.gld met schaden etc....
Dezelfde eiser
Contra
Deselfde gedaagde. ... aan de impt. te betalen de
gerechte helfte van 100 g.gld met de schaden etc...
260.
Bauck Tijmens dr. wed. van Gosse Jelles te Leeuwarden; en Saeke Tijmens te Bolsward, (.....) de
rato caverende voor Abbe (M) artens Abbema dienende onder hopman Taco Lijeuwes, als erfg.
test. van Sijurdke Saecke dr. in leven e.h van Eno (Evo?) Allema; gewezen proviandmeester te

Coevorden.
Contra
Epo Allema te Kollum. HET HOFF cond. de ged. te leveren
inventaris van de goederen actien en gerechtigheden bij wln. Sijurdke Saeckle dr. nagelaten; en
genoegzame borge te stellen, voor de restitutie; en de impt. niet verder ontvangbaar.
Hoijte Heijns n/uc

Contra

... ndt Jarichs; in Factis voor Lyklema.

Anne Hanses

Contra

Idske Nelkes (?) in Factis in forma.

Aucke Johannes c/s Contra

Wijtse van Beijma. In Factis in forma

Gerrijt Jobs impt.
Contra
Allert Pieters. in Factis binnen 6 weken peremptoir.
260v.
Johannes Jacobs in Goïnga en Sicco Wibes te Gauw.
Contra
Aethe Tyaerds en
Johannes Wijbes als volm. van de ingezetenen van Gauw (ge-)apelleerden. HET HOFF doet te
niete het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie verklaart de applt. tot zijn eis en
conclusie niet ontvangbaar. En compenseert de kosten.
Viglius Buijgers als man en voogd van Jfr. Elisabth van Ockingha universeel erfg. van Lolle van
Ockingha haar vader. Impt. Contra
Eble Jurgiens te Gouthum (?) Atse Jarichs voor hem
zelf en Pier Unia nom libr. Hoijte Feijtes nom ux; Eijlof Jans voor hem en voormomber over
Jantien Jarichs, Jurgien Willems en Sijbe ... tsma (?) nom ux. HET HOFF cond. Ebe Jurgiens om
met de impt. te procederen tot scheidinge en delinge van hun m..... landen en de impt. met 20 pm
ten processe breder verhaald, te laten volgen onder zijn presentatie in het 7e artikel der repliek, na
aftochte van 15 g.gld. Bij de gedaagde onderhoren (?) en ..... uit de vs. 20 pm; en de gerechte 5 pm.
of anderszins de overblijvende landen met schaden etc... compenserende de kosten en voor Hillema
Rd. Ord. In Factis in forma.
261.
Sibrand Hans zn. te Marssum; voor hem en als wett. voorst. van zijn knn. bij Rixt Sijurds impt.
Contra
Jencke Takes ged. HET HOFF verklaart de opzegginge wel en terecht gedaan; en
cond. de ged. de 30 pm te vrijden en te verlaten, en te betalen alle vruchten en profijten,
emolumenten sampt schaden intressen gehad en geleden en nog te lijden en daarenboven de impt.
te betalen drie jaren huur waarvan de laatste jaar Martini 1619 (is) jaarlijks tot 45 g.gld; met
schaden en intressen etc. En in de kosten tot 's Hoffs tauxatie.
Sibrans Hans te Achlum (?) als vader en voorst. van zijn knn. bij Rixt Sijurtds Contra
Jencke Takes en zijn huisvrouw wonende te Tzum (?) HET HOFF verklaart de opzegginge wel en
terecht gedaan te zijn; en cond. de ged. de gerechte zesdepart van 36 pondemaat, de impt. te laten
volgen; met vruchten etc, en schaden en intressen geleden etc.; en te betalen drie jaar huur waarvan
de laatse Martini 1618 is verschenen; jaarlijks tot 9 g.gld en met de kosten.
261v.
Schelte Cornelis burger in Franeker, imp. in conventione en ged. in reconventie;
Contra
Tiepcke Hendriks burger en gezworen gemeensman aldaar. HET HOFF verklaart de impt. niet
ontvangbaar en in reconventie aan de impt. reconventionis ter zake van injurien 8 g.glds; en
daarboven niet ontvangbaar.
Pieter Wopkes c.s

Contra

Etke Lamberts.

In Factis in forma.

Sibrand Jans

Contra

Pieter Sueerdts. ( Sueder?) In Factis binnen 6 weken.

Hero van Hottinga

Contra

Catharina van Stoutenburg; In Factis binnen 2 maand.

Taco Kempes Contra
Antie Pieters. HET HOFF restitueert de req. tegen verloop van tijd
en alle schadelijke akten; gunt hem nog de tijd van 14 dagen om zijn produktie te mogen doen. En
de kosten tot het uitdragen der zaak.

262.
Jelle Bottes imp en triumphant
Contra
Arien Jacobs, schrijver van hopman Wigle van
Hania. HET HOFF taxerende het meesterloon op 272 c.gld; en de medicinalen tot 26 gelijke glds;
en ord. dat de sententie d.d. 17 mrt 1619 haar voortgang zal hebben; om redenen comp. de kosten.
Jurgien Siouckes impt.
Contra
en cond. hem op des imp't s eis te antwoorden.

Aucke Jans. HET HOFF rejekteert de exceptie

Sijdts Gauckes, Pieter Pieters Posthumus en Gerloff Henricx allen burgers binnen Franeker; als last
hebbende van de gemene bakkers der stede; impt. Contra
De Magistraat van Franeker.
HET HOFF houdende proceduren aan des gedaagdes zijden voor geconcludeerd, verklaart de ged.
met het antwoord op het 11e en 12e artikel van de dupliek te mogen volstaan en de impt.
daarenboven niet ontvangbaar.
Dierck Alberts
Contra
Tijedts Clases. In Factis binnen 2 mnd peremptoir.
262v.
Fridts Meijnerds ammunitiemeester dezer Landschappe Contra
Jfr. Thet van Douma;
HET HOFF gehoord de eed van de impt. op zijn rekenboek gedaan, cond. de ged. aan de impt. te
betalen de helft van 270 c.gld 10 strs. gehad sedert de litescontestatie. Onverkort zijn recht
aangaande de posten 1, 2, en 3 in de specificatie aangehaald. En cond. de ged. in de kosten
Bauck Sijurdts dr. wed. van Wijger Gelckes (?) voor haar en haar knn. imp in conventione en ged.
in reconventie.
Contra
Poucke Wijgers voor hem en Andries Jelgers als m.e.v van
Wijts Wijgers dr; als erfg. van Wijger Gerkes. Haar vader. HET HOFF verklaart Gelcke Wijgers
des impt's zoon, voor de 3e part mede erfg. van zijn vader Wijger Gerckes; zijn vader; om ad
integrum te procederen tot scheiding en deling van de goederen actien en gerechtigheden; van de
schulden en lasten, bij het sterfhuis bevonden. En de gereq. vanwege haar zoon, zijn aanpart daaraf
te laten volgen en de zoon van zijn vaders goed te laten houden of trekken en ontvangen de
vruchten daaruit geprelegateerd zijnde; alles met schaden etc. En in reconventie niet ontvangbaar;
onverkort niettemin de impetrante haar goederen ingebracht tot de gerechte helfte van al het geen de
laatste mei 1609 als zijn impt. en Wijger vs. is verenigd geweest, zijn overgewonnen aangekocht en
verkregen, en om bewegende redenen compenseert de kosten.
263.
Jouck Harckema geass. met haar teg. man Arend Bauckes en Jan Jans als vader en voorst. van Fed (
Fett..) Harckema als erfg. van Foleff Harckema Contra
Jan Cornelis als m.e.v van Anna
Mecx (?) dr. Gerben Claas idem van Hijlck Mecx dr; en zij tesamen voor Jan Mecx innocent zijnde
reassumerende de proc. bij Meck Jans en Anna Jacobs, gesustineerd de proceduren, req-de
HET HOFF taxerende de intresten van de penningen ten processse gemeld op 640 g.gld 7 strs; en
cond. de triumphant en in dit cas gereq. te gedogen dat deselve tegens de vruchten en profijten
worden gecompenseerd. Comp. exp.
Ulbe Meijnards
Contra
de Heren Gedeputeerden. HET HOFF rejekteert de exceptie
en cond. de gedaagden peremptoir op des impt. eis te antwoorden. Res exp.
263v.
Dr. Laurens de Veno cur. lit over Bieuck Douwes dr. wed. van Dominicus Novaxius (??) en
Neeltgen Breutix reassumerende de proceduren bij haar zelf ;
Contra
Dirck
Harderwijck, als voogd van Dijthien zijn e.h; als wed. van Tijerck Cleutingh ( doorgehaald: te
Harlingen) reassumerende de proceduren bij de vs. Dijchien (!t) .... verklaart de impt. niet
ontvangbaar....
264.
31 mrt 1620
Marten Claes onder de klokslag van Leeuwarden. Contra
Duco van Jongema en Bote van
Groustins als cur. over de weesknn. van Edsert van Groustins; en Jfr. Hanske van Jongema;
............ niet ontvangbaar........

Feije van Jaarsma
Contra
Cornelia van Tijepma HET HOFF cond. de ged. de req. te
doen hebben authentieke copie van de specificatie van de landen obligaties, renten en pottgeld, en
de liquidatie tussen haar kinderen; na het slot van de rekening anno 1618 gevallen.
Hendrik Philips voor hem zelf en vanwege zijn e.h;
Contra
Elisabeth Joris dr. wed.
van Jan Jobs aan St. Jacobi Par.ochie, ged.
HET HOFF cond. de ged.de huizingen en
landen te hypothekeren, en er genoegzame cautie voor te stellen, bij gebreke vandien dat deselve in
handen van dr. Gellius Hillema werde gesteld en voorts niet ontvangbaar. comp. Exp.
264v.
Here Barens (!) voor hem en zijn zusters Bauck en Eelck Bals (n.b.!) Contra Wabbe Jenckes c.s
intervenierende voor Tijerck Ockes. Niet bezwaard .......
Laurens Meckema c/ux triumphant en req.
Contra
Tijerck Dirks gewezen proviandmr. binnen Coevorden; en c.d.r voor Trijnke Tijmens dr. zijn e.h; HET HOFF adproberende de
besognen van de deurwaarder interponeert daaro decreet dat de koop van de huizing nog eenmaal
geproclameerd zal worden ... etc .... op de 20 juni a.s en cond. de opposant zijn oppositie kosteloos
en schadeloos af te doen.
265.
Dr Regnerus Annius als cur. ad actum over Henrickien Frans dr. Ulenburg, impt.
Contra
Gerrijt Gerrijts nu wonende op klein Ongebuur te Midlum, voor hem en vanwege Ida Sijtze dr. zijn
e.h; en Pieter Andries te Schettens. .... niet ontvangbaar......
Liewe Jarichs c.s req.
verzoek.

Contra

Drs. Emingha en Lenz

Marij Douwes impt.
van wijzen te brengen.

Contra

Finnert Isbrands.

Pibo Gualtherij

Contra

Pibo Jurgiens.

HET HOFF onzegt de req. zijn

In Factis en binnen 8 dagen in staat

In Factis binnen 6 weken.

Haye van Scheltema req
Contra
Hessel van Hermana HET HOFF releverende de
impt. tegens verloop van tijd, gunt hem de tijd van 10 dagen om zijn produktie te mogen doen en
cond. hem in de kosten, de kosten retardandi processus. ( Ret. Proc.)
265v.
Aelcke Sibes buiten de Hoekster poort;
Contra
Lijsbet Reijners, wed. van Folkerd
Allards, als voorst. van haar knn. bij de vs. Allard. gereq. En Claes Folkerds voor hem zelven.
HET HOFF cond. de gereq. met de req. te procederen tot scheidinge en zulks doende dat de gereq.
werde geadjudiceerd, tot alsulke somma, als bij den Hove bevonden zal worden, en mits genietende
de req. de vierdepart van de penningen ten playdoije ( bevonden?) en comp. de kosten.
Claes Roelofs burger binnen Leeuwarden impt.
Contra
Thet van Douma. HET HOFF
gehoord de eed op het rekenboek gedaan, cond. de ged. aan de impt. te betalen 84 c.gld; met
schaden etc; sedert de litescontestatie geleden; onverkort de req-de zijn recht op de goederen van
Douwe van Botnia en cond. de ged. in de helft van de kosten, en de andere helft om redenen
compenserende.
Feijcke Agges, impt. Contra
Tamme Ebes c.s ...... rejekteert de exceptie en cond. de ged.
peremptoir te antwoorden.....
266.
Mr. Bote V.... helstra (?)
Contra
Jacob Dirks. In Factis binnen 2 maanden peremptoir.
De Magistraat van Franeker Contra

Hotse Doijum

In Factis in beide instantien. En binnen

6 weken peremptoir.
Jan Jelmers Versteveren
Contra
binnen 6 weken voor Alle dilay.

Hopman Johannes Frans. In Factis in beide instantien

Serapius Sminia sue Uxoris Contra
Wiglius ( Viglius ) Aijtta. HET HOFF rejekteert de
exceptie en cond. de gereq. peremptoir op des req's eis te antwoorden; des dat de excipienten zich
zullen mogen behelpen ten pricipalen met de middelen tot nu toe overlegd. En reserveert de kosten.
Andries Rienks impt.

Contra

Lieuwe van Mellema In Factis binnen 2 maanden.

Coenraad Abbes imp

Contra

Saaff Henricx c.s

In Factis binnen 2 maanden.

Kempe Joostes c.s
Contra
Dirck Jans In Factis binnen twee maanden en voor alle dilay.
266v.
Wigle van Buijgers in qlt
Contra
De Proc. Gen. In Factis in forma.
Dns. Nijenhuis c.s
Contra
cond. hem peremptoir te antwoorden.

Elisabeth Jaspers

HET HOFF rejekteert de exeptie en

Dirck Pibes c.s
Contra
Foeke Joostes. In Factis in forma.
267.
EERSTE RECHTDACH NA PAESCHEN was den 26e aprilis 1620.
Reijner Eisma voor hem zelven en als conj. pers. voor de knn. van Rempt Eijsma zijn wln. broeder.
Contra
Hinthien Reijns als voorm. ad litem over de weesknn. van Claes Jacobs te Burum en
Jelte Jacobs als erfg. van Jacob Jelmers en Bauck hun ouders. req. en gedoemden. HET HOFF
cond. de gedoemden haar oppositie kost en schadeloos af te doen. En in de kosten van het proces.
Onverkort hun recht bij nieuwe instantie.
Jfr. Cunrea van Douma (??) wed. Sijuck van Burmania impt.
Contra
Rippert Enckes te
Workum c.d.r. voor Elisabeth Atthie dr. zijn e.h; ged. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te
betalen twee derdeparten van de 3 duizend 413 g.gld als rest van meerdere somma; met de schaden
etc. en in de kosten.
266v.
Aechtien Sierks triumphant. Contra
Maucke Grateme ( Grauma?) HET HOFF cond. de
ged. om op des triumphant's declaratie te diminueren.
Jfr. Thet van Douma
Contra
cond. de ged. peremptoir te antwoorden.

Rienold van Inthema c.s

rejekteert de exceptie en

Neeltgen Doijema e. h. van Simon Bernardi
Contra
Rixt Hermans geass. met Mintse
Rintses. geapp. Niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter .....
3 april 1620
Robijn Hanses Bonnema voor hem en als m.e.v. van Trijnke Feddriks req.
Contra
Cornelis van Voort, voor hem en als voogd van Jfr. Idke van Bangha zijn huisvrouw, HET HOFF
ord. de declaratie ten principale te betalen, van melioratien 250 c.gld aan de declarant, ongehouden
te wezen voor en aleer zulks gedaan zal zijn de landen te ontruimen overkort partien recht neffens
de melioratien, zoals na liquidatie zal worden getaxeerd; onverkort de declarant zijn recht en ten
principale in factis.
268.
Beernd Pieters zeepzieder; Contra
Anthie en Hiltie Douwe dr; voor hem en vanwege
Trijntien Douwe dr; zijn e.h nagelaten weeskinderen van Douwe Bockes , geassisteerd met Wolter
Bockes hun oom geapp. HET HOFF doet aangaande de curatele het vonnis van de Nederrechter

te niet en bij nieuwe instantie niet ontfangbaar. Compensatis expensis.
Meijle Outgers, brouwer binnen Leeuwarden
Hendriks e.l ; op het Vliet buiten Leeuwarden.
c.gld. Met schaden en intressen.

Contra
Aene Janckes en Trijnke
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 170

Serapius Sminia Domheer te Utrecht
Contra
Take Scheltinga en Lieuw( ) Simons
Ebera (?) n/ux; mede erfg. van Auck Rotsma haar moeder en schoonmoeder resp. gereq. HET
HOFF cond. Take Scheltinga voor zijn deel de 3 pondematen lands de floreen in questie te hoeden
en de req. ervan te bevrijden; en die te refunderen, die reeds daarop gevallen zijn; met schaden etc.
Pieter Sibrands c/ux impt.
Contra
binnen 8 dagen in state van wijzen te brengen.
Douwe Abbema

Contra

Aelcke Wigles dr;

In Factis voor Jongestal en

Janthien Jacobs. In Factis.

Feye van Jaarsma (?) req. Contra
Dr. Focco Aijsma c.s HET HOFF rejekteert de
exceptie en cond. hem peremptoir op des impt. eis te antwoorden.
Joachim Jans burger binnen Sneek applt. Contra
Reijner van Selle koopman te
Amsterdam. .... niet bezwaard.......
269.
De 8e mei 1620.
Hobbe Baard. Grtm van Haskerland, rat. off.
Contra
Jffr. Aelcke Terwisscha wed. van
wln. Grtm. Asse Obbes, en zich sterkmakende voor Hendrik Pieters en Jouck Oeges haar meijers.
.... niet ontvangbaar......
Janneken Roeloffs wed. Claes Sibrands als moeder en wett. voorst. van haar kinderen bij de vs.
Claes, impt.
Contra
Johannes Frans zn. onder ben. van inv. van Wijke Frans dr.
ged.
............ niet ontvangbaar ...........
Ariaen Dirks impt.

Contra

Dirk Dirks in Factis in forma.

269v. De 11e mei
Auck Feddes te Jelsum
Contra
Bauck Tijalles als moeder en voorst. van haar knn bij
Douwe Janckes geprocr. en Rienck Doekes voor hem en onder verband van goederen caverende
voor Auck Douwes en Hijlck Douwe dr. zijn broeder en zuster; als erfg. van Douwe Rienks. .....
niet ontfangbaar ..............
Jelcke Minne dr. wed. van Ritske Folkerds met Eets en Trijn Ritskes geass.
Contra
Herman Eebes voor hem zelve en Reijn Walckes als voogd van Eet Ebe dr. zijn e.h en c.d.r
....niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter .....
Sabe Offes kamerbode der Gedeputeerde Staten, Contra
Frans Alberts burger in
Leeuwarden. HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek en in de kosten tot 's Hoffs taxatie.
270.
Andries Rienks burger en herbergier binnen Leeuwarden. Contra
Rienck van Sijtsma ged.
HET HOFF gezien de eed van versterkinge op zijn rekenboek gedaan cond. de ged. de impt. te
betalen 391 c.gld; 17 strs; met schaden etc. onverkort de deductie van 80 gld daar op betaald
De kerkvoogden van Ferwerd,
Contra
Carel van Unia. HET HOFF ord. partien
wederom te compareren voor dr. Suffridus Hania die hen zal verstaan en verenigen, indien niet met
overroepinge van de Grietman en partijen hem te vervoegen ter plaatse contentieus en aldaar ter
stede oculaire inspectie te nemen , voorts hem te informeren op de faicten en den Hove rapport

doen. Omme dit geschied gedisponerd te worden naar behoren.
Dirck Duckes (?) req.
Contra
Jan Hermans en zijn huisvrouw;
HET HOFF cond.
de gereq. te gehengen en te gedogen dat de req's positien voor de commissaris overgelegd bij
deselve door ..... van requisitien van den Hove aan de magistraat van W..... ??? overgezonden en
aldaar van de req. onder ede van calumnia beantwoord werde en cond. de gereq. zijn oppositie
daartegens na de ondertekeninge gedaan, kost- en schadeloos af te doen. Res exp.
Jan Hendriks, req.
Contra
Timen Andries req-de. In Factis binnen 2 mnd peremptoir.
270v.
Den 11 mei 1620.
Andries Rienks burger en herbergier binnen Leeuwarden Contra
Carel van Unia. als voogd
van Jfr. Aldegonda van Achelen, als erfg. van Roeland van Achelen, en Jfr. Wompck van
Mockema. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen de helft van 30 g.gld met schaden
etc. sedert de litescontestatie; en mede in de helft van de kosten, de andere helft compenserende.
Pieter Jans voor hem en vanwege zijn huisvrouw, req.
Contra
Jan Pieters aan St. Anna
Parochie; voor hem en als cur. over zijn onm. broer en zusters, en als last en proc. hebbende van
Cornelis Pieters , Sijurd Eules (?) als m.e.v van Aeff Pieters, Trijn Pieters dr. zijn resp. broeder en
zwagers en caverende te samen voor Sijbrich en Griet Pieters haar zusters gedaagden. HET HOFF
cond. de req-de aan de req. de bruickwaar van acht morgen bildland met de huizinge c.a; uit te
leveren en de req. van de aanspraak en molestatie van Jelle Pieters en Douwe Abbema te
guarranderen en kost en schadeloos te ontheffen.
271.
Epe Epes wonende tot Jorwert, als cur. over de knn. van wln. Sijurd Epes zn . Tolsum, bij Sijouck
Jetse dr; reassumerende de proceduren uit des vs. kinderen name. Req in conv. en gereq, in
reconventie.
Contra
Aleff Jetses wonende in Marssum; voor hem en als last
hebbende van Pieter Jetses zijn broeder Siurdt Botes als voogd van Sipck Jetses zijn e.h en Gercke
Jetses wonende in Dronrijp, voor hem zelven ged. in conv. en gereq in rec. HET HOFF recht
doende in conv. cond. de gereq. haar oppositien tegens de sententie gedaan kost- en schadeloos af
te doen, des dat zij daarinne eens zullen mogen korten 90 g.gld en verklaart haar boven de 90 gld
niet ontvangbaar. En cond. de impt. reconventionis on de kosten van het proces tot 's Hoffs taxatie
en de kosten in conv. compenserende.
Doorgehaald : Dr. Joh. Nijs Contra Albert Jurgiens in fatis binnen 2 maanden.
271v.
Trijn Ige dr. gesterkt met Pieter Tijaards; resumerende hetgeen bij Bauck Iges haar zuster is
gesustineerd.
Contra
Baucke Tyaerds als voormober over de knn. van Tijaerd
Tyaerds. HET HOFF restitueert de req. tegens de gedane scheidinge, cond. de gereq. met haar te
procederen tot nieuwe scheidinge en zullen partien hun in executione mogen behelpen met de
overgelegde stukken en akten. En cpmpenseert de kosten.
Tijeds Joucke dr.
Contra
Hilthie Bloemendal, wed. van Willem Ketel voor ar en haaar
knn. res. de proc.
HET HOFF .... cond. de ged. aan de impt. te betaln 150 c. gld
met schaden en intressen. En comp. de kosten ( =comp exp.)
272.
Jan Hendriks Req.
Contra
Thied (Thiemen?) Andries c.s in Factis binnen 2 mnd .
Dr. Joh. Nijsten

Contra

Albert Jurgiens in Factis binnen 2 mnd peremptoir.

De magistraat der stede Harlingen req.
Contra
In Factis in beide instantien, binnen 2 mnd .
Tadeus Takes req.

Contra

Cunera Bontemans ( Benthem?) reqde.

Hard Sijtses. HET HOFF cond. de gereq. te gehengen en te

gedogen dat de req. getuigen voor de Commissaris van den Hove onverkort reqde's recht van
reprochen en reserveert de kosten.
Raphael Matthijs in qlt. volgens sententie van den Hove; Contra
Tijdske Rispens wed. van
Nanne Pieters, Abbema voor haar en de kinderen bij hem getogen. HET HOFF cond. de ged. de
impt. te betalen de somma van 110 g.gld en 18 c.gld van kosten en expensen met de [ PAG 272v.]
schaden etc; mits bij de tellinge het reversaal werde voorzien met bewijzen van kwijting.
Sibe Pieters, te Wanswerd, als cessie hebbende van Johannes Jelles, en Lieuwe Pieters dr. e.l te
Englum.
Contra
Albert Sickes en Rixt Heijnes dr. te Englum, ged.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 200 g.gld met schaden en intressen, mits de executie
van de onver..... termijnen werde gesurcheerd tot de respectieve verschijndagen, en de impt.
genoegzame cautie dat het land ten processe geroerd onder de huizinge zijn verkleind (?) en cond.
de ged. in halve kosten tot 'sHoffs taxatie en de andere helfte compenserende.
Douwe Lamberts applt.

Contra

Reijnske Folkerds in Factis binnen 6 weken.

Anthonis van Burch triumphant
Contra
Andries Hiddema. In Factis binnen 2 mnd.
273.
Ulcke Piers impt.
Contra
Mr. Tijaerd Frederiks chirurgijn te Franeker ged. .... aan de
impt. te betalen 261 c.gld 10 strs en 8 penn.; cum expensis.
Dr. Albert Monnikhuis adv. v.d Hove als cessie hebbende van Feije Tierks burger en hopman
binnen Leeuwarden;
Contra
Sibrand Hans en Sijuck van Wijngie ( Winia ) te
Marrum.
HET HOFF cond. Wijngie in vorige qlt aan de impt. te betalen 827 c.gld 4 strs, 8
penningen met schaden etc... ; en verklaart de impt. tegen Sibrand Hans niet ontvangbaar.
Dr. Albert Monnikhuis als boven
Contra
Syuck van Winia te Marum.
...... aan de impt. te betalen 850 c.gld kapitale som; en met de intressen aan de originele crediteurs
uitgeleend alles met schaden en intressen en compe de kosten uit bewegender oorzaken; nochtans
gedaagdes recht in executione uit krachte van de instrumente van de 7e juni 1602 (?)
273v.
Sijuck van Winia te Marrum req.
Contra
Dr. Albert Monnikhuis ... niet ontfangbaar.....
Behoudende nietemin de reqde. zijn recht nopende de penningen uit krachte van de instrumenten
van 17 juni 1612. en uit de kooppenningen van Sibrand Hans werde getrokken en de req. zijn
defensien ter Contrarie.
Jan Willems burger binnen Leeuwarden, Contra
Sicke Willems voor hem zelf en voor
Sijurd zijn zoon, en voor Willem en Claas Sickes zonen. HET HOFF cond. tot oorzake van
injurien en wonding Sicke Willems tot 6 c.gld; en Sijurd Sickes tot 1 ½ honderd gld; aan de impt.
te betalen; alsmede het meesterloon en de verzuimenisse te guarranderen, en cond. de ged. mede in
de kosten van het proces en daarnboven niet ontvangbaar. En aan de impt. vanwege injurien en
wondinge Sijurd Sickes aangedaan te betalen 12 c.gld en hem mede het meesterloon te
guarranderen. En cond. hem mede in de kosten van het proces tot 'sHoffs taxatie.
Willem Meijnerds
Contra
Saeff Hendriks In Factis binnen 2 mnd.
274.
Harmen Hendriks wonende op het Heerenveen;
Contra
Jantien Jans dr. wed. van Aelt
Tiallings, te Steenwijk, geassisteerd met Lubbert Lijkles wachtmeester der stede ..... ? haar
gewezen voogd en Willem van Swinderen cur. over de onmondige kinderen van Aelt vs;
.... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter .....
Arend van Loon not. publ. en postulant te Leeuwarden als cur. over Maijcke Cornelis Jans dr. bij
wijlen Hijlck Juws dr. geprocreerd.
Contra
Ju Hinnes ( geen uitspraak)

Haye Scheltes c.s.

Contra

Meijne Wibrens in Factis binnen 2 mnd.

Giolt Jans impt.
Contra
Gerrijt Jans van Aengium in Factis binnen 2 mnd.
peremptoir.
274v.
Dr. Hero Hottinga, fiscaal van de admiraliteit van Dokkum en Jantien Ornia zijn e.h
Contra
Claas Heerkes binnen Harlingen, voor hem en voor Marij Sicke dr. zijn e.h; HET HOFF cond. de
gedaagde aan de impt. te betalen 2097 g.gld onder deductie van hetgeen daarop betaald is met de
schaden en intressen, mits de executie van de onverschenen termijnen werde gesurcheerd. En de
ged. in de kosten tot 's Hoffs taxatie.
Roeloff Roeloffs wonende te Optwijzel, applt
Contra
Jan Bartels smid te Buitenpost.
HET HOFF verklaart de applt. niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter .
Duco van Botnia, Grietman over Wijmbritseradeel, impt.
Contra
Jfr. Thet van
Douma, wed. Sijds van Botnia, in leven lid der Staten Generaal en Grtm. van de vs. Grietenij.
geen uitspraak.
275.
Bauck Tijalle dr. wed. van Baucke Rinckes te Miedum door scheiding en deling recht hebbende
van de erfgenamen Contra
Eble Jarichs te Holwert voor hem en procuratie hebbende van
zijn mede erfg. en c.d.r ( geen uitspraak)
275v.
Balthus Willems als voogd over Folkerd Rochus en Rints Rochus; triumphant Contra
Thonis Botes zn en Wibe Dirks als cur. over Folkerd en Janthien Pieters zn. en dr. en Rijurd Alberts
als voogd van Rints Pieters zijn e.h.; en Cornelis Siouckes (?) als over Pieter Pieters en zijluijden
tesamen erfg. van Pieter Folkers hun wijlen vader; gereassumeerd de proc. bij de vs. Pieter.
HET HOFF cond. de gedoemde en gereq. hunne oppositien cost- en schadeloos af te doen, en ord
dat de executie haar voortgang zal hebben des dat de gereq. Nog in rekening zullen mogen brengen
de gedane reparatien, met de overgeleide verificatien dienaangaande te behelpen .... en in de
kosten.
Hubert Jans c.ux
vakantie.

Contra

Gerland Lijaeuckema

In Factis op de eerste na de grote

De geprefereerde crediteuren van Cornelis Jans de Re..... req en exc. Contra
Eno (Evo?)
Allema. ..... rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden op des req eis.
276.
Jelle Buwes op het Nijland, impt. in conv. en en ged. in reconventie.
Contra
Pieter
Lollles tot Witmarssum, voor hem en als voogd van Bauck Iede dr. en c.d.r. In rec. En in conv.
POINCTEN: 1. Te recouvreren de acte van borgtochte, bij de impt. voor de ged. ten profijte van
Take Aedgers te te Oosterlittens gepasseerd. 2. En in reconventie recht doende verklaart de impt.
niet ontfangbaar.
Douwe Bockes Abbema als last hebbende van de andere erfg. van wln. Bocke Douwes Abbema zijn
vader en mede als cur. over Sibrand Alberts impt. in conv. en en reconv.
Contra
Feijcke en Goijtien Breutix en als cur. over de onmondige kinderen van Breutick (...)
gesustineerd de proceduren.[ 267v] HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen 580 g.gld;
sedert de litescontestatie; onder deductie van 116 C. gld; en van 300 g.gld met de intressen; en
onder de betalinge van de ander erfg. van de wed. van Bokke Douwes Abbema vs; en aangaande de
47 g.gld op pioncten (?); en in reconventie cond. de ged. reconventionis aan de impt. te betalen het
interest gehad en geleden van wanbetalinge, van 2/3 parten van 18 koegangen; alsmede 461 c.gld;
en 16 c.gld met schaden etc; en voorts in beide instantien niet ontvangbaar. POINCTEN. 1. Oft
Sibrand Alberts nog in leven is? 2. Indien ja oft Douwe Abbema nog curator over hem is?

De 23e juni 1623.
Jfr. Atke van Schonenburg wed. van wln. Carel van Esserden triumphant;
Contra
Jochum, Sipke, Keimpe en Janssen Gosse zonen sampt Gerrolt Tijlens en Bauck Gosse dr;
tesamen erfg. van Gosse Reijns in leven te Veenwouden HET HOFF taxeert de vruchten etc. van
het jaar 1612 tot het jaar 1617 op 600 c.gld; en ord. dat de executie van voorgemelde sententie haar
voortgang zal hebben. En comp. exp. ( compenseert de kosten).
277.
De erfg. van Tijeble Scheltes, triumphant en req. Contra
Frederik van Inthiema, als erfg.
van Feijcke van Inthiema zijn vader, als conj. pers. c.d.r voor de andere erfg.die erfgenamen waren
van Funger Inthiema zijn broeder, en Stijn Rencke dr. gereq. Geen uitspraak.
Met een aangegeven los stuk behorende bij volgende pagina ( volgt nog. )
277v.
Pieter Hoijtes schipper tot Harlingen.
Contra
Jan Cornelis voor zich en als man van
Lubbrich Steffens binnen Leeuwarden en c.d r. .... niet bezwaard bij het vonnis van de
Nederrechter ....
Jelger van Feitsma Raad en Rentmr Generaal der domeinen van deze Landschap Contra
Pibo Gualtherij
HET HOFF vs. cond. de gereq. nog in rekening te brengen voor
ontvang tot profijte van het Landschap en de req. respektievelijk, uit zake van in het geheel of voor
een deel verzwegen geschenk particulierlijk betaald; en nader in de commissie beschrijven, op de
17 van de tegenwoordige maand, 340 c.gld; twee stuvers en 8 deniers obolij (n.b.!) en 930 gelijke
guldens 12 strs in een andere pertije, mitsgaders een eed ? van versterkinge de zelve overgedragen
percelen bruickwaren, als ook speciaal in het jaar 1617, bij de gereq. genoten, en voorals nog niet in
rekening gebracht. Beneffens die behoorlijk te vertekenen de penningen geprocedeerd van taux en
accisen, zo wel voor het jaar 1618 alsook wat hij volgens overgeleverde memorien ontvangen heeft
gehad; wijder tot sluitinge van de rekeninge van het jaar 1619, en de req. te doen hebben zodanige
acquijtten en verificatien als dezer verzuimenis van de req-de daarinne ontbreken, of anders het
interesse dien aangaande te praesteren. Eindelijk mede ten overstaan van de requirant, te doen
rekeninge aan de volmachte van het Bildt van Binnendijks van 6000 Lb en buitendijks van 24000
Lb. ( ponden van 20 strs); duizend pond bij hem ontvangen en in de libelle breder uitgemeten; en
hetgene ingel..... bevonden werd ,te betalen, ofte de req. daarvan te indemneren, kost en
schadeloos te bevrijden. Ordonnerende partien nopende de posten van de geschenken, in reguard
van Jelle Jans, Thonis Jans, Jacob van Loo, en Jan Martens gel.... en tot zijn vordere eis niet
ontvangbaar; en cond. de gereq. mede in de kosten en ord. de confraters te procederen naar de stijle
van den Hove;
POINCTEN ( passage met ; op vorige blz: ) 1. Oft de quitantien van Fedde Jans en Thonis Jans van
haar respektievelijk betaalde geschenken gepasseerd nog te- (genwoordig?) zijn? 2. Indien ja,
deselve te recouvereren, indien niet zulke andere bescheid(en) van hunne gedane betaling te
vorderen, als bij gebracht zal kunnen worden. 3. Ofte Jacob van Loo en Jan Martens bij de
vertekening van hun overgedragen respectieve pachten bruijckwaren geen geschenken noch
verstekgelden hebben betaald ofte de gereq. goed gedaan? 4. Indien nee, uit wat oorzake die
nagelaten is, indien ja, de verificatien van gedane betaling mede te recouvreren.
278.
Anthoon de Moll als last hebbende van Jfr. Imck van Geel, nagelaten wed. van Johannes Velsius
en Frans van Geel en Jfr. Agneta van Geel wed. van Melchior Clant als erfg. van Jffr. Frouck van
Foppinga, impt. in conv. en ged. in reconventie
Contra
Jets Pieters erfg. onder ben. van
goederen van Erasmus Grif ( Grijff?) haar zoon bij Onuphrus Grijph en Frouck Foppinga e.l; idem.
HET HOFF verklaart de impt. niet ontvangbaar met betrekking tot de volgende goederen: de helft
van de prijs van de verkochte landen; te Galwei (?) op Dronrijp, en de vierde part van Jellinga zate
te Britsum, en de restitutie van de verkochte landen te Britsum, Steijns, (Stiens) Jorwert,
Metslawier, en de 4 ½ pm bij Remp... Tadema gekocht. Nader te libelle geroerd. En ook de prijzen
in plaatse vande selve, zo veel die reeds voor het overlijden van Erasmus Grijff ( Gryph) betaald
mogen zijn. Voorts in coventie recht doende verklaart de impt. volgens genoemde artikelen niet

ontvangbaar. En compenseert de kosten in beide instantien, zowel in conventie als in reconventie.
En voorts voor de commissaris op POINCTEN: 1. Wat vaste goederen nog mede van Jfr. Frouck
Foppinga affgekomen, onverkocht zijn? 2. Ofte tot Oldeboorn niet het Groot en het Kleinhuis bij
deselve en haar man Andries Grijff is nagelaten. Oft deselve bij de vs. echtelieden aangekocht ofte
anders ( niet?) als van Herckema huis? Ende te dien einde de originelen te recouvreren 5. Ofte de
impt. reconventionis ook bij het leven van donateurs daarvan ofte wijder in possessie is gebracht?
6. Oft en hoeveel, penningen nog van verkochte landen te Metslawier onbetaald staan? 7. Ofte alle
andere penningen van de landen bij wijlen notaris van Loon verkocht tot betalinge van Andries
Grijph en Frouck Foppinga zijnde, zijn betaald. 8. Te recouvreren prijs en rekeninge. 9. Of de imp
in rec. niet de huur en de precepten (??) haren hovens Erasmus Grijph jaarlijks heeft genoten en
hoe lange en tot wat somme.
278v.
Merck Jans burger van Sloten als voogd van Rickeltien Roeloffs dr. zijn e.h; triumphant en req.
Contra
Reijnsck Folkerds als vader en wett. voorst. van haar onjarig kind bij wln. Lamke (?)
Goijtiens haar wln. man, als universeel erfg. ged. en req-de.
HET HOFF cond. de ged. haar
oppositie kost en schadeloos af te doen.
Rienck en Ruijrdt van Adelen geass met Tading hun vader, imp
geen dictum.
Pouwels Ockes c/ux.

Contra

Wigle Sibrands

Contra

Sicke Helckes (?)

In Factis binnen 6 weken.

Rienck en Ryurdt van Adelen geass. met Tading van Adelen hun vader;
Contra
Huge Pieters ged.
HET HOFF cond. de ged. de artikelen de koopbrieven ten processe
overgelegd te verteijckenen en volgens die de impt. daarop te betalen 1344 c.glds; 17 strs 8
penningen. Op termijnen daarin verhaald, met schaden etc. en cond. de ged. in de halve kosten, de
vordere kosten compenserende.
Sijurdt Sickes.

Contra

Sijds Sijts

In Factis binnen 2 maanden peremptoir.

Jacob van Loo.
Contra
Jacob Arijs op poincten voor Saeckma ( ontbreken)
279v.
Johannes Martens Gravius als ontvanger van Wijmbritseradeel Contra
Pier Lolles ged.
HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 900 g.glds; met de schade etc; en daarenboven niet
ontfangbaar. En comp. de kosten.
De Gedeputeerden
Contra
Eeble Jarichs te namptificeren 934 car. Glds. Voorts in
Factis in forma.
280.
Otte Allards zn. Heixan req. Contra
Allard Allards voor hem en intervenierende voor Dirck
Claes gereq. HET HOFF cond. de ged. om de 343 c.gld 7 strs; door adsignatie van Pibo Gualtherij
uit handen van Dirk Claes ontvangen wederomme in handen van Ock van Doijum te brengen en te
gehengen dat de penningen in coformité van de voorgaande preferentie bij verhaalde ..... wegens
ordre van dien werde gedistribueerd, cum expensis.
Watse Epes in qlt rq.
Contra
Saeff Hendriks. HET HOFF cond. de req. te
gehengen en te gedogen dat de getuigenisse van Gelt Jobs voor de magistraat der stede Harlingen
gedaan, voor ordris zal worden gehouden, zo voor het beleid, onverkort req's recht van reprochen
tegens hetselve getuigenisse.Reserverende de kosten tot het uitdragen der zaak.
Tinco van Oenema
Contra
Tijalle Tyaerds HET HOFF restitueert de req. tegens
verloop van tijd en accordeert hem de tijd van 3 weken om zijn produktie te mogen doen. cond.
hem niettemin in de kosten.

Aelcke Reijns dr. c.s.
Contra
Coert Nederhoff. HET HOFF restitueert de req. tegens
verloop van tijd, accordeert hem nog de tijd van 3 weken om haar produktie te mogen doen. En
cond. haar niettemin in de kosten retardande processus.
280v.
Epe Hayes in qlt.
Contra
Andries Hendriks ....te namptificeren 158 g.gld onder
deductie van 50 g.gld en voorts in factis.
Joost Sibrands impt. Contra
Pijer (?) Jans req.

Jan Frans zn c.s
Contra

Jfr. Cornelia Tiepma req. Contra
ongehouden te zijn te procederen.

In Factis binnen 6 weken

Edse Gielts in Factis binnen 2 maanden.
Jfr. Beatrix Lyeauckema
En comp. de kosten.

HET HOFF verklaart de req.

Frilck (?) Dirks req Contra
Jan Amets (??) HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek en
cond. hem in de kosten van het incident.
Aeff Anne dr. c.s. req.
Contra
Andries Claes. HET HOFF cond. de ged. peremptoir
op des impt. eis te antwoorden. Res. de kosten.
281.
Carel van Unia
Contra
Jfr. Ebel van Burmania In Factis en binnnen 6 weken
peremptoir.
Marijthien Boijemers (!) triumphante,
weken peremptoir.

Contra

Olphert Heeres. In Factis binnen zes

Arend van Loon in qlt.
Contra
Ju Hinnes. In Factis binnen 6 weken peremptoir.
281v. ( leeg)
282.
RECHTDACH BEGONNEN NA PINXTEREN den XXen Junij
Pietrick Sinnema binnen Leeuwarden req.
Contra
Eeske Frans zn in Heeg. HET
HOFF cond. de req-de aan de req. te voldoen de huur van de helft der landen van Sinnema state
mitsgaders het stuk de grote Vinne ( Vinde?) genaamd haar aangeërfd en resp. geprelegateerd, naar
hetgene van de pondematen zich bij metinge bevonden mach voor dij: ijder pondemate tot 35
stuivers, volgens de overgelegde huurakte, en dit met schaden etc; onder deductie nochtans van wat
jaarlijks is ontvangen; en de req. daarenboven niet ontvangbaar en in de helft der kosten de andere
helft compenserende.
Tieske Rispens impt.

Contra

Deselve

Deselve : idem.

Contra

Tading van Adeelen in Factis in forma.

Deselve rq. Contra
Douwe Jochums, HET HOFF restitueert de ged. tegens verloop van
tijd gunt haar nog de tijd van drie weken om haar produktie te mogen doen. .....
Jacob Willems ( Belkens?) applt.
Contra
Jantien Sitzens (?) in Factis binnen 2 mnd
peremptoir.
282v.
Hessel Lieuwes impt.
Contra
Regnerus Annius. HET HOFF ontzegt de req. zijn
verzoek en cond. hem in de helft van de kosten de rest compenserende.
Douwe Agges wonend tot Holwerd als cur. over de weesknn. van Bauck Fedde dr. bij Martinus
Martens geprocreerd, en Douwe als cessie hebbende van Fedde Annes zijn schoonvader in in die

qual. geintresseerde crediteur , impt. Contra
Sicke Hessels voor hem en Jasper Tyepckes als
last en procuratie hebbende van Auck Jans dr; zijn moeder, en zij tesamen intervenierende voor
Ipck Thomas wed. van Jasper Scheltes , in die qual. gedaagden. HET HOFF verklaart de
huizingee en de ontvang nader ten libelle geroerd voor gehypothekeerd, en executabel, dienvolgens
cond. de ged. de kooppenningen zo veel reeds verschenen zijn in handen van de commissaris te
stellen, en te gedogen dat de crediteurs van Marten Martens zn, en wln. Bauck Fedde dr; presentie
uitgesproken en de penningen na de ordre van praeferentie gedistribueerd werden, verklaart de
impt. daarenboven niet ontvangbaar en cond. de ged. en inventeurs in de helft van de kosten,
overige compenserende.
283.
De 23e juni
Marij Douwe dr; imp. Contra Finnert IJsbrands en Trijn Vitij ( Wijtsed dr?) e.l. te Leeuwarden.
HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen 100 g.gld 21 strs en 3 deniers. In mei 1618
verschenen, en 100 gelijke gld 21 strs drie denarien mei 1619 verschenen; met schaden etc.
Pieter Harings applt.

Contra

Hijlck Douwes applt. Contra

Ravel ( Karel?) Epeus. (Everts?) In Factis binnen 2 mnd.
Albert Barels in Factis binnen 6 weken peremptoir.

Folkerd Jans impt.

Contra

Mr. Gerrijt Hardomans. In Factis in forma.

Aeltse Douwes imp

Contra

Tied Ritskes. In Factis in forma.

Anna Anskema impt. Contra

Cornelis Edes.

In Factis in forma.

L (??) Douwes applt
Contra
Jacob Willems In Factis in forma.
283v.
Thonis Riemers burger en hopman binnen Leeuwarden als cessie hebbende van Jan Jelles voor hem
en als m.e.v van Geel (Griet?) Andries dr. Contra
Simon Jans. HET HOFF cond. de ged.
aan de impt. te betalen 200 g.gld met schade etc....
Dezelfde partijen, maar in andere volgorde: HET HOFF verklaart de req. Simon Jans in zijn qlt.
niet ontfangbaar. Cum expensis.
Bartle Jans zn. en Wijpcke Tijaerds als volm. van de ingezetenen van Wijnaldum.
Contra
Rintse Rintses voor hem en voor Sas Seerps dr. als moeder van haar kinderen bij Douwe Rintses
getogen. En Otte Gerrijts tot Tzummarum,e n van wege Ties Seerps zijn zuster, en Wijbrand Lykles
te Wijnaldum, als vader en wettige voorstander van zijn knn. bij Antie Gielts, en Douwe Hermans,
Jan Jans Wringers zonen voor hen zelve en voor Jan Jans Wringer en Dieuw Jans dr. gedaagden.
HET HOFF tauxerende de vruchten profijten en emolumenten ter somme van 2126 g.gld; en cond.
de ged. aan de impt. te betalen daar de penningen zullen worden geëmployeerd tot het Hinckema (
Hueckema) prebende, onverkort de triumphant's recht zo tussen de grootheid van de landen tot dien
gemeten present behorende als neffens de penningen van de verkochte en vergravene landen
geprocedeert, ende voorbehoudende mede gedoemden het recht nopens de clausulen in den
sententie van de 6e febr 1616 aangetogen; comp. exp en op POINCTEN: 1. Ofte onder de
geschenken van de 33 ½ pondematen de afkoop van de huizinge mede is begrepen? Indien ja,
hoeveel met de huizinge is geweest, ofte geprijzet.
Gertuijd Eilards impt.

Contra

Sickien Brandenburg. In Factis in forma.

Jelle Pieters, burger dezer Stede; req.
Contra Jacob de Valck schepen alhier. HET
HOFF verklaart de gereq. met de presentatie in het 17e artikel te mogen volstaan en de req.
daarenboven niet ontvangbaar. Comp. exp.
284v.

Pibo Gualtherij voor hem en als erfg. van Hijlck Pieters zijn moeder.
Contra
Johannes Hendriks voor hem en als voogd van Aelke Pieters te Franeker. HET HOFF cond. de ged.
aan de impt. te betalen ter causa van het gemis van de kooppenningen van dien de somma van 53
g.gld en 1 str. in een parthie en 31 g.gls 23 strs en 10 g.gld 17 strs in een derde parthie.
Pibo Gualtherij voor hem en als voorst. van zijn zoon bij Trijntie Hermans in echte geprocr.
Contra
Lambert van Dalen ged. Niet ontvangbaar, wegens het antwoord van de ged. op het
21e en 22e artikel gedaan.
Jasper Pauwels te Menaldum en Obbe Lieuwes als cur. over Joostien, Teunthien en Geerthien
Dirks drs; en Fokele Dirks voor haar zelfs, gesterkt met Claes Sickes haar man en Claeske Dirks
mede voor haar zelfs als erfg. ab intestato voor 5/8e parten van wln. Dirck Pauwels, hun vader
triumphant;
Contra
Jesck Sibrens nagel. wed. van Dirck Paulus, en Claes Douwe
zn. als cur. ad divisionum over Lieuwe en Uulck Dirks dr. ged. en opposant. HET HOFF vs. ord.
dat de executie van de vs. sententie haar voortgang zal hebben van 12 mei 1619, onder verklaring
en presentatie van de opposanten gedaan; onverkort nochtans tegen Jesch Sibe dr; in het geval van
haar legaat, die de ( kinderen?) daarin mag competeren. Ontzegt de Triumphant hun vordere verstek
van exeptie en comp. de kosten.
285.
Thimen Roeloffs
Contra
Mathijs Noldus en Swaantgen Wijtses in qlt; ged.
HET HOFF houdende het proces aan des ged. kant voor geconcludeerd, verklaart de impt. boven
de presentatie niet ontvangbaar; en cond. de req. in de kosten en comp. de vorige kosten.
Wibe Gelckes burger in Leeuwarden; als cur. over wln. Simon Jans van Benthem geabandoneerde
goederen. Req.
Contra
Fridts Meinderts ammunitie meester onder deze provincie,voor
hem en als man en voogd van Beerncke van Benthem zijn e.h; c.d.r en intervenierende voor
Hendrik Crijns Oldenburger. En Abbe Freerks c.s; HET HOFF houdende het proces aan de ged.
zijde voor geconcludeerd en te doen van zijn administratie behoorlijke rekening, bewijs en reliquia,
voor het gerechte 8e part, en dat te laten volgen; comp. exp.
Louw Rijurdts en Lieuwe Gerbens als pref. Cred. van Cornelis Jans de Ronde, req.
Contra
Douwe Abbema. HET HOFF verstekt de advocaat Siccama vanwege de req. van antwoord, en
cond. deselve de derde termijn van de kooppenningen onder Jongestal te consigneren, en te gedogen
dat deselve bij de presente crediteuren mogen worden gelicht, en cond. de gereq. mede in de kosten.
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Pibe Wopkes, req.
Contra
Poppe Hessels gereq. HET HOFF verstekt de advocaat Baard
vanwege de gereq. van antwoord, cond. de gereq. om de onkosten ten processe overgelegd te
rekenen en mede te betalen de schaden en intressen . comp. .Exp.
Eelcke en Lieuwe Limbke ( Embke? ) zonen
Contra
Pier Johannes Tania, burger
binnen Leeuwarden. .... om de penningen afkomende van de landen in ordre van preferentie te
distribueren. En zijn oppositie kost en schadeloos af te doen. Cum expensis.
Meijnard Takes req.
verzoek.

Contra

De Proc. Gen. clager;

Contra

De ontvanger Johannes Henrici .... ontzegt de impt. zijn
Bartel Jans. In Factis in forma.

Dr. Livius Siccama impt.
Contra
Thijs Jans in Factis binnen 6 weken peremptoir.
286.
Hendrik Elias applt Contra
Aelcke Douwe dr. wed. van Sicke Ritskes burgeresse binnen
Dokkum. apelleerde; .... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter ...
Feijcke Simons ter Horne,

Contra

Remmelt Jans tichelaar op het oost van Harlingen.

HET HOFF verklaart de ged. met zijn presentatie te mogen volstaan; en de impt. daar boven niet
ontvangbaar.
Pier Annes Rheen, burger hopman te Harlingen; Contra
Adriaen Wijerds burger en
koopman aldaar; HET HOFF cond. de ged. te betalen van 16 gouden guld. wegens injurie.
Adriaan Schaft Burger in Harlingen, als cessie en transport hebbende van Frans Martens Kijl impt.
Contra
Lolcke Aelckes voor hem en als voogd v. Rieme Geloffs dr. zijn e.h.
( geen dictum)
286v.
Adriaen Dirks, burger en houtkoper binnen Harlingen, als last en proc. hebbende van Jan Allards, ...
maker; en als cur. over de kinderen van Pieter Pieters. impt.
Contra
Hendrik
Baes Oedens (??) dorprechter an O.L. Vrouwen Parochie. HET HOFF cond. de ged. aan de impt.
te betalen als rest van meerdere somma 27 c.gld met schaden etc.
Oeds Rinnerts applt. Contra

Sibrand Solckes.

Aucke Fetses impt.

Pieter Pieters, te namptificeren 100 g.glds.

Contra

In Factis in forma.

Taede Freerks impt. Contra

Jan Philips. In Factis binnen 4 weken.

Ocke Siouckes

Contra

Cornelis Stellings. In Factis in forma.

Pieter Abbes in qlt

Contra

Pieter Reijners.

In Factis binnen 2 weken.

Boudewijn de Blocq, Contra
vakantie.

Douwe Bockes. In Factis voor de eerste rechtdag na de grote

Sibren Hans impt.
287.
Deselve

Contra

Jancke Takes In Factis in forma.

Contra

Deselve; Idem.

Sixtus Donia

Contra

Focko Jans te namptificeren 50 g.gld en voorts in factis.

Govert Tzijepckes

Contra

Lauw Alberts;

in Factis in Forma.

Jarich Wopkes
Contra
Auck Jans HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de
ged. peremptoir op de eis te antwoorden. Res de kosten.
Tijaerd Isbrandts

Contra

Ernst Pibes. In Factis in forma.

Dhr G. van Schwarzenbergh

Contra

Lijwe Buwes req.
Contra
Peremptoir voor Jongestal.

Haeck (?) Bouwe (?) dr. in Factis in forma binnen 2 mnd.

Gerrijt Radijs impt. Contra

Hessel Liuwes. In Factis in forma binnen 2 mnd.

Deselve.
Contra
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Sijtse Sijtses impt. Contra
zijn produktie te mogen doen.

Deselve. In Factis in forma binnen 2 mnd peremptoir.

Thimen Roeloffs

Contra

Jacob Dirks in fatis binnen 6 weken peremptoir

Abraham Mintses ... gunt de req, alsnog de tijd van 2 mnd om
Willem Claes. .... peremptoir op de eis van de impt. te antwoorden.

Deselve.

Contra

Deselve.

Om peremptoir op de eis van de impt. te antwoorden.

Andries van Hiddema impt.
Contra
dan in state van wijzen te brengen.

Albert Jurgiens

In Factis binnen 6 weken, en

Gossuinus Syrxma burger en apotheker binnen Sneek voor hem en de mede erfg. van Jan Renckes
Syrxma en Cunira Swae..... hun olders. Contra
Jfr. Thet van Douma, nagel wed. van
Sijds van Botnia; ged. Het Hoff cond. de ged. de impt. te betalen de helft van 200 g.gld met
schaden etc...
288.
Johan v.d. Sande voor hem en als geauthoriseerde cur. over de knn. van wln. Hessel van Bootsma;
de houtvester Sibrand van Burmania, al voorst. van zijn knn. bij Magdalenen Boitsma; en de cornel
Abbe van Bootsma nu majoor zijde voor hem als erfg. van de vs. ontvanger, reassumerende de
proc. bij Johan v.d. Sande vs. en met Jfr. Bauck van Galema wed. van de vs. ontvanger Boitsma.
Contra
Jfr Rixt van Heringa; nu e.h van Andries van Waltinga. Req.
HET HOFF cond. de ged. aan de req. te betalen de helft van 4040 c.gld; met schaden etc; onder
deductie van de helft van 200 c.gld en verklaart de req. daarenboven niet ontvangbaar.
Dr. Elco Hijmans c.s
Contra
Idts van Albada; In Factis binnen 2 mnd peremptoir
288v.
Henricus Hero Joachimi pr. en postulant binnen Leeuwarden; als vader en voorst. van zijn kinderen
bij wln. Trijnke Michiels Swartz (??) getogen, als erfg. van Michiel Swartz; en Griet Botte dr; de
kinderen moeder en bestemoeder. Req.
Contra
Pibe Rinckes binnen Leeuwarden; nom.
ux. als het recht hebbende van Claes Wabbes, en Andries en Herman Dirks als erfg. van Dirck
Reijners, en als conj. pers. voor Marij Adiate (???) hun moeder. gereq. cond. de gereq. om de req.
in de preferentie gesteld te worden als behoort.......... ?
Gerard van Sickinghe voor hem en als conj. pers. voor de erfg. van wln. zijn olders;
Contra
Wijtze Epes wonend in het Heerenveen. ged. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen 50
c.gld; met schaden etc.... onder deductie van 4 c.gld; ten huize van gedachte verteerd, onverkort
ged. recht etc...
Douwe van Hottinga c.s
Contra
Georg van Lyauckema; HET HOFF verklaart de
applt. ongehouden op de eis van de impt. te antwoorden; en voor de heren Eisinga en Doijem te
contesteren, en ad altera te procederen; rejekteert de exceptie en cond. hem peremptoir te
antwoorden. Comp. exp.
289.
Johannes Johannes in Nijeholtwolde;
Contra
Cleijs Pieters in Sonnega; ... niet
bezwaard door het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie verklaart de applt. met zijn
presentatie voor de Nederrechter gedaan te mogen volstaan; en de applt. originaal impt. niet
ontvangbaar.
Dirck Claes zn. burger en koopman binnen Leeuwarden, voor hem en zijn knn. bij zijn overleden
e.h; en hebbende het recht van Coert Carst zn, Barent Sticker, Hans van Schele , Lenert Hans van
L..... ? Jan Hendriks zn. van Kollum en Baucke van Stellingwerff , Hans Fries en Godschalck van
Hoorn in die qual impt.
Contra
De Gedeputeerde Staten HET HOFF cond. de
ged. om aan de impt. te betalen de gerechte derde part van 1033 c.glds; 3 str 8 penn. en 79 gelijke
gld en 620 c.gld. en de vs. derdeparten alles met schaden etc. en comp. de kosten.
289v.
Douwe Jorrijts
Contra
Carst Wisses te Eestrum. HET HOFF verklaart de immissie en
de possessie volgende de impt. de.... ? Executabel (?) wel en terecht gedaan, en gerechte limiten
der landen te strekken tot aan de Zwette ten oosten; een der Duursdammen ten westen. Cond. de
ged. zijn handen van de landen af te trekken, en de gedane beletselen en kosteloos en schadeloos af

te doen en de impt. daarenboven niet ontvangbaar. comp. exp.
Jan Wouters impt.
Contra
Olphert Jans HET HOFF cond. de ged. ad litem te contesteren,
en peremptoir te procederen, res. exp.
Anthonis (van) Hees. Contra

Douwe Abbema; In Factis in forma.

Rijurd Claes
wijzen.

Dirck Annes.

Contra

In Factis binnen 6 weken en in staat van

Douwe Jurgiens c.s Contra

Tietse Rispens In Factis binnen 6 weken, peremptoir.

Sijbe Thomas req.
290.

Rintse Pieters, in Factis in forma.

Contra

Sixtus Sixty, secr. der stede vs;
Contra
Alle Rinnerts als vader en voorst. van zijn knn.
bij Auck Buwe dr; zijn wln. e.h; .... om binnen de tijd van 6 weken zijn actien te institueren, en om
redenen comp. de kosten.
Dr. Sibrand Siccama, Contra

Claeske Nijenhuijs, in Factis ad primam peremptoir.

Jelle Ritskes in qlt. Contra
Ritske Aebes Op poincten ( verder leeg.)
290v
Ulbe Andries gesterkt met Andries Piers. Contra
Eeger (?Elger) Gerrijts te Bozum
HET HOFF houdende de proc. aan des ged. zijde voor geconcludeerd, cond. de ged. aan de impt. te
betalen 25 g.gld van de termijnen mei en allerheiligen verschenen; en honderd gelijke guldens
sedert de litescontestatie. En comp. de kosten.
Simon Jacobs binnen Leeuwarden; gesterkt met Anna Beernts dr.
Jarichs als cur. over Trijnke Augustini. .... niet ontvangbaar......

Contra

Lijuwe

Saecke Teijes en Frouck Teije dr. voor hun zelven en vanwege hun zusters, impubens zijnde,
gesterkt met Martinus Fockens, grietman van Opsterland, en Focco Feijckens mede suppoost van
dezen Hove.
Contra
Arent Sakes en Broer Boeles en Joucke Jochums, Grtm. van
Smallingerland,. ged. ...... niet ontvangbaar....
Juffr. Saepck van Douma nagel. wed. van Barthel Douma, als voorst. van haar knn. en de erfg. van
Bauck Douma req. en triumphant Contra
De erfg. vn Rinthie van Aesgema nagelaten
wed. van Hessel Boijckama ( Bootsma) in leven Grtm. v. Kollumerland. [ PAG 291] Voor haar en
Julius van Eisinga overste luitenant van het Friesche regiment, als voorst. van zijn knn. bij wln.
Rinthien van Gratama; Taco Aijsma voor hem en als last en proc. hebbende van Idts van Albada als
men en voogd van Tijeske van Aijsma zijn e.h; en Lenerd Huighes als v.v. Frouck van Aijsma zijn
e.h; als erfg. van Jfr. Catharina van Aesgema in leven e.h .van Hessel Aijsma, in tijden president
van dezen Hove; hun bestemoeder en moeder, gedoemden.
HET HOFF cond. de gedoemden en opposanten te gedogen dat bij de comm. van den Hove voor
4/10e part, in possessie werde gesteld van Campstra Huijs, zate en poorte, grachten, singel en
vordere annexen vandien. En de halve landen aldaar, voorts in de halve zate te Wirdum, voormaals
bij Siouck Pieters gebruikt, nog de halve zate van Hee (Heen ? Kee?) de helfte van 14 ½ pm beide
mede te Wirdum, daarenboven van de helft van de zate te Tzum; Holprijp genaamd, met de helft
van Minne Gatties zate te Deinum, en in de zate in het oost van Deinum; bij Gattie Pieters gebruikt;
met de derde part van de zate in de Rijp bij Sneek; voormaals bij Ancke Buwes bewoond; nog in de
hele zate te Baard; groot ca 70 pm; en Donia genaamd; en de opposanten om hun oppositie
daartegen kosteloos en schadeloos af te doen. En ord. dat de sententie van 16 juli 1618 in de vs.
goederen en landen voor de 4/ 10e delen haar voortgang zal hebbn; onverkort Jfr. Rieme van

Hermana (?) haar rechten ter ... ( tot Camstra?) haar impt. cum annexis en andersins presente ; de
kosten om redenen compenserende en aangaande partien vorder questien voor Hillema op
POINCTEN: 1. Hoe groot Fenwierder (?) zate te Swichum voormaals bij Rijurd Saekes gebruikt
van pondematen is? 2. Of deselve Wijtze van Camstra voor de helft hem heeft toebehoord, en wat
die voor huur destijds heeft gedaan? 3. Wat jaarlijkse belastingen op deselve leggen en of daarvan
bescheid is? Indien ja, dit te recouvreren. 4. Wat landen Wijthie van Camstra te Burgwerd heeft
gehad; 5. Bij wien die gebruikt worden? 5. Oft Wijtze vs. geen eigenaar is geweest van de 27
pondemaat te Wirdum, voormaals bij Jacob Jans gebruikt? 6. Indien ja wie deselve toekomen en
door wat titul? 7. Oft Wijtze v. Camstra andere landen in Jutrijp heeft gehad als de derdepart bij
Antie V.... ? (B......?) gebruikt en indien geen positie van de triumphant verhaald? 8. Wie de
anderhalve g.gld. eeuwige renten Eling Hettes zate ontvangt .9. Ofte die Wijtthie niet heeft
toebehoord?
291v.
Sickien Brandenburg wed. van Eilard Meijnerts burgeresse binnen Leeuwarden als last hebbende
van Jan Block; Neel Eilards huisvr. van Claes Claes, met deseve gesterkt, Jochum Eilards en
Goertke Pieters dr; als moeder en wett. voorst. van haar knn. bij wln. Meijnard Eijlards; Jacob van
Loo als voorst. van Albert van Loo en Adigerus Adius als vader en voorst. van Maijcke van Loo, en
Reijner Brandenburg en Lubbert Ilema als kinderen en kindskinderen gezamentlijke erfgenamen
van Eijlard Meijnerts impt. Contra
Dirck van Aerssen als voogd van Geertruijd Eijlards
dr; in die qual intervenierende voor Pieter Pieters en Eva Jans dr. ged. in conv. en eisers in
reconventie. HET HOFF doende recht ten principale cond. de ged. aan de impt. te betalen 408
g.gld en nog 400 gelijke gld; met schaden en intressen. En in reconventie condemneert de ged.
reconventionis aan de impt. de gerechte derde part van de veenen in kwestie volgens de huwelijks
contract (en) te leveren en te doen hebben; met schaden etc... van de wanleveringe die hij heeft
gehad; en verklaart de impt. daarenboven niet ontvangbaar.
Pijeter Tijdes in qlt. Contra
Agge Agges. In fatis binnen 6 weken peremptoir
292.
Geert Hendriks brouwer binnen Leeuwarden; voor hem en n/ux Contra
Anne Jans aldaar;
HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek, onverkort zijn recht en cond. de req. in de kosten.
Nicolaas Saskers impt.
Contra
Dr. Lucas Jarges ged.
HET HOFF houdende de
brief van obligatie voor bekend d.d. 11 juli 1617 cond. hem de impt. te betalen 92 c.glds. met de
schade... etc.
Gerrijt Jelckes req.

Contra

Wibrand Russchen (?) Ontzegt de req. zijn verzoek....

Folkerd Ockes req. Contra
Mijne Hans HET HOFF restitueert de req. tegens verloop
van tijd in de repliek gedaan en gunt hem alsnog de tijd van 14 dagen om zijn produktie te mogen
doen. En cond. hem niettemin in de kosten van het proces.
Ritske Rienks Inia
292v.

Contra

Jan Edes. In Factis ad primam peremptoir

Nicolaas Saskers

Contra

Joachim Jans te namptificeren 100 c.gld....

Griet Saskers in qlt Contra
Cornelis Cornelis.
om op de req's eis te antwoorden...

.... verklaart de gereq. ongehouden te zijn

Vrou Catharina van Dekema impt. Contra
Sixtus Dekema, POINCTEN: 1. Hoe veel de
landen en goederen van Anna Dekema waardig zijn geweest in het contract ? 2. Wat schulden zij
daartegens heeft gehad? 3. Daarvan pertinente specificatie te recouvreren. 4. Wat betalinge de ged.
tegens de goederen bij hem ontvangen heeft gedaan? 5. Wat Anna Dekema bewogen heeft om te
w..... dat Dedde noch? opgaan is? 6. Ofte Jan van Hermana onder de relaxatie en het ontwijken

van Hermana state ghene willen gesteld heeft, en daar tot vindinge van .... delen datgene op deste
ofte andere wijze gedragen? 7. Ofte anderszins ook niet enige dreigementen bij .... heeft 8. Indien ja
op wat wijze.
Mr .Hans van Broete (?) imp
Contra
De hopman Joriaen Harinxma. In Factis.
293.
De wed. en erfg. van Douwe Upckes
Contra
Rintse Pieters, HET HOFF releveert de
ged. van verstek van antwoord en alle schadelijke acten, accordeert hem nog de tijd van 10 dagen
om zijn antwoord in te brengen, cond. niettemin de req. in de kosten.
Jfr. Tzijets en Gratiana van Holdinga impt. Contra
Dr. Sixtus van Dekema HET HOFF
rejekteert de exceptie en dond de ged. peremptoir te antwoorden; res. de kosten.
Adriaan Dirks impt.

Contra

Lykle Claes. In factis.

Sijerck Rommerts

Contra

Rommert Sijerks

Trijn Dirks c.s

Contra

de Heren Gedeputeerden.

In Factis voor Lyklema.
In Factis voor Hannia.

Jets Furmerij in qlt
Contra
Sijuck en Focke Idtsma. In Factis
293v.
Gerrijt Jans van Aengium impt.
Contra
Frederik van Horion. Te namptificeren 150 g.gld.
Sibren Douwes req.
Contra
Heijn Heijns .. tegens verloop van tijd..... accordeert
hem de tijd van 14 dagen om zijn produktie te mogen doen. En retardandis exp.
Regnerus Bras imp.

Contra

Sije Sijes. In Factis in forma. ( contumax)

Poucke Wijgers c.s.
Contra
de Heren Gedeputeerden. In Factis voor Ulenburg
binnen 5 weken peremptoir en in staat van wijzen te brengen voor de eerste rechtdag ....
Eelck, Waling Luijthiens dr; Contra

Ritske Ritskes in Factis ad primam.....

Eetse Doedes
Contra
Rints Hoens in Factis binnen 6 weken en in state van
wijzen ad primam, te brengen.
294.
Worp van Tijessens impt.
Contra
Jan Johannes Feijema HET HOFF rejekteert de
exceptie en con de ged. op des impt. eis te antwoorden.
Mr. Johannes Franckena

Contra

Joachim Faber. In Factis binnen 6 weken.

Siolle Auts

Contra

Griet Doeke Sipkes. In Factis in forma.

Coert (Goert ) Jans van Driel req. Contra
Gerijt van Aengium. HET HOFF ontzegt de
req. vooralsnog zijn verzoek; des doende de eed en de req. Gerrit Jans de beantwoording te doen.
Petrus Arcerius in qlt. Contra
Jan Schaaff. HET HOFF viderende het incident restitueert de
req. tegen verloop van tijd en gunt hem nog 14 dagen om zijn produktie te mogen doen.
295v.
EERSTE RECHTDACH NA DE GROTE VACANTIE was de 7e september 1620.
Here Bauckes binnen Leeuwarden als voorst. van zijn knn. bij Trijn Lamberts dr; en als volm. van
Aeltien Jans dr. en met Jan Hildebrands te Roordahuizum, als m.e.v. van Jantien Lamberts dr. als
erfg. van Pietrick Here dr. laatst te echte gehad hebbende Gatse Hoppers. Contra

Jarich Knijff eerste klerk der Gedeputeerde Staten. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te
betalen 300 c.gld met schaden etc.... en mede in de kosten van den processe tot s'Hoffs taxatie.
Frans Alberts in qlt. Contra

Sake Offes. In Factis binnen 1 maand peremptoir.

Alle Rinnerts
Contra
peremptoir. En voor alle dilay.
295v.
Trijntie Jans, req.
Contra
beantwoorden...

De ingezetenen van Oudega. Iin Factis binnen 7 weken
Jan Wibrands

... om de door de req. overgelegde artikelen te

Popke Engberts impt.
Contra
Gercke Edses c.s. HET HOFF rejekteert de exeptie en
cond. de req-de peremptoir op de eis van de req te antwoorden, res. de kosten.
Dirck Pieters in qlt.

Contra

Otte Ottes. In Factis in forma.

Jfr. Maycke van Sickingha req.

Contra

Jan Jelles in Factis binnen 2 maanden.

Foeke Tietes in qlt. Contra
Thijs Buwes. HET HOFF verklaart dat de gereq. niet met de
req. hoeft te litescontesteren en ad altera te procederen; en cond. de req. in de kosten van de
playdoye tot 's Hoffs taxatie.
Jan Lupkes c.s
Contra
Egbert Jans In Factis binnen 3 weken peremptoir.
296.
Gosse en Johannes Wibe zonen, te Gauw, req.
Contra
Abbe Hettes mede assessor van
Rauwerderhem. HET HOFF verklaart de gedoemde te mogen volstaan met zijn antwoord in de
artikelen 32, 33 en 34. en om redenen compenseert de kosten.
Gisbert Lammmerts in qlt.

Contra

Gosse Bauckes c.s . In Factis ad primam peremptoir.

Bieuck Gabbes

Contra

Pieter Ipckes. Te namptificeren 100 g.gld.

Jfr. Vincentia Isbrands c.s
weken peremptoir etc...

Contra

De erfg. van Jacob van Sixma. In Factis binnen 6

Eijlard Eijlards
Contra
Claes Janckes. HET HOFF verklaart de gereq.
ongehouden te zijn met de req. ad litem te contesteren; en ad altera te procederen. En om redenen
compenseert de kosten.
296v.
De 17 sept 1620.
Anske Pals dr. req. en triumphante Contra
Jan en Andries Nanne zonen, Pier Sijtthies als
man en voogd van Eelk Nanne dr; en Stijn Nanne dr. voor haar zelf en resumerende de proceduren,
gereq. en gedoemden. HET HOFF cond. de gereq. te gedogen dat de triumphante door Ulenburg in
de possessie werde gesteld van de derde part van de goederen bij Andries Nannes en Aeght Clases
achtergelaten; en de oppositien daartegens gedaan kosteloos en schadeloos af te doen.
Mr. Gabbe Meinsma mede adv. v.d. Hove als voogd van Bauck Hette Rheen dr; Wijbe Oedsma als
voogd van zijn kind bij Barbara Hettes dr; en erfg. van de zelve gewoond te Mechelen, Jan Blocq
als voogd v. Hildu (?) Rheen, en cur. over Tiedke Rheen, Maria van Hoijtema voor haar drie
kinderen bij wln. Gercke Reen, Arent van Loon tutor en curator over wln. Meile Jensma en Jelcke
Rheen wezen, tesamen erfg. mediate en immediate van wln. Lolcke Hettes Rheen, hun vader en
bestevader; Jelcke R.... Andringha voorstanderse van Rints Wijtses Rheen, haar dochter, en
Tijerck Andries (?) als voogd van Bauck Wijtzes Rheen, mediate en immediate erfg. van Wijtse
Hettes Rheen hun vader; req. en triumphant
Contra
Tijard Hettes req-de en

gedoemde. HET HOFF cond. de gedoemde om te gedogen dat de triumphant bij dr. G. Hillema in
de possessie van de kleine zate in de sententie geroerd werde gesteld, en zijn oppositie daartegens
kosteloos en schadeloos af te doen.
297.
De 18e sept 1620.
Claes Sibrands Siouma burger en wijnheer binnen Harlingen. applt.
Contra
Willem
Meijnards burger en wijnheer binnen Zwolle. HET HOFF verklaart de gereq. bij het vonnis van de
Nederrechter tot 238 c.gld niet bezwaard, comp. exp. en voor de commissaris op POINCTEN: 1.
Door wat titel de impt. en appellleerde van Marten Reijd ( Roijd?) cessie en transport hadde? 2.
Waerom de oorzaken van de cessie en somma daarvoor beloofd niet uitgedrukt is? 3. Oft voor de 9e
sept. 1615 ook aanspraak aan dit handschrift is geschied? Indien Ja, voor wat gerechte en bij wien?
4. Uit wat oorzaak Marten Reijds de appellant schuldig zou zijn als hij heeft gesteld? 5. En oft de
applt. dit handschrift .... heeft? Wanneer en waaronder.
297v.
De 18e sept 1620.
Bote Ubles voor hem en als voogd van Anna Roeloffs dr. zijn e.h; te Terwispel voor hem en als
representerende de gemene erfg. van Rodopho Abelij en Lucia Boele dr. in leven e.l
Contra:
Gielt Hendriks in de Kortezwagen als m.e.v. van Tijeds Eijse dr; en als conj. pers voor Geeske Eijse
dr; haar zuster, als erfg. als kinderen en kindskinderen van Eijsse Aebles en onder verb. van
goederen erfg. van Marten ? Aebles zijn oom, appelleerden HET HOFF verklaart de appellant niet
bezwaard bij het vonnisse van de Nederrechter . En cond. hen in de kosten.
Auck Sijurds dr. Ens binnen Leeuwarden voor haar en door scheidinge voor de andere erfg. van
Lolke Ens in leven adv. v.d. Hove.
Contra
Sickien Brandenburg wed. Eijlert
Meijnderts. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 100 c.gld; en 200 gld in een andere
pertije, met schaden etc.... onverkort hun recht tegen de erfg. van Emme.... ? En cond. hen mede in
de kosten.
Pieter Reijners req.
Contra
Ulke Piers req-de
HET HOFF verklaart de
gerequireerde ongehouden te zijn met de req. ad litem te contesteren.
298.
Dirck Jans ontvanger van de Florenen binnen Leeeuwarden, Jan Claes, Steven Ottes, en Wijtse
Meijnts als last hebbende van de andere grondheren en ingezetenen van Eestrum Contra
Kempo van Tadema voor hem en als last hebbende van de ingezetenen van Kollumerland.
Het Hoff verklaart de req. niet ontvangbaar en comp. de kosten, onverkort hun rechte betreffende de
waterlossinge en bevreding.
Rienck Gabbes, burgemeester der stad Dokkum, als erfg. van Auck Cornelis zijn e.h
Contra
Jucke Douwes, ged.
HET HOFF cond. de ged de impt. te betalen 50 g.gld met schaden etc.
289v.
Gerrijt van Sissingh tot Groeningen als voogd van Jfr. Atke van Doijem, zijn e.h. en als erfg. van
Orck van Doijem. Contra
Athe Tijaerds ... te betalen 100 g.gld met schaden etc...
Watze Epes als man en voogd Rogierke Sabes ( Saafs) dr. nu maior annis, impt.
Contra
Saeff Hendriks gereq.
HET HOFF verklaart dat de gedoemde met de
gedane aanwijzinge en hetgeen hij zijn andere kinderen in het uithijlcken gegeven heeft te mogen
volstaan, en Epe (!) tot zijn vordere verzoek niet ontfangbaar.
De Gedeputeerde Staten
Contra
Harcke Jentes Roeloffsma HET HOFF releveert de
impt. tegens verloop van tijden..... gunt hem nog de tijd van 14 dagen om zijn produktie te mogen
doen, en cond. hem in de kosten aan het eind van het proces
De Gerechtsscholte Lyklema

Contra

Lambert van Dalen In Factis binnen 2 mnd

peremptoir; voor Saeckma.
299.
Hille Oenes impt.
Contra
Auke Oekes. HET HOFF cond. de ged. alsnog zjn aktien aan te
stellen, binnen een week, bij gebreke vandien perpetuum silentium te bewaren en comp. de kosten.
Jfr. Margaretha van Loo, wed. Christoffel Aerntsma in leven Raad van State der Geunieerde
Provincien, wonend binnen Leeuwarden. Contra
Gerrijt Gerrijts mr. timmerman alhier,
HET HOFF verklaart de acte van aanneminge vrij en de executabel en volgens dien cond. de ged.
aan de impt. te betalen 233 c.gld; met schaden etc....
Gerrijt Jans te Rode huizen ( Roordahuizum)
Contra
Upke Reijns Fogelsang nu te
Harlingen HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen 67 daalders met schaden etc. en
daarenboven niet ontvangbaar.
299v.
Adries van Hiddema nom ux;
Contra
Focco Jensma c/ux. HET HOFF ord. dat de
executie van de sententie haar voortgang zal hebben, op de vier artikelen in de tweede, de Walnoet
tuin (?) met de twee artikelen in de derde: derdehalve mansmad mieden, ten vierden 5 vierdel
mansmad ten zesde een stuk genaamd “de derdehalve”; ten 7e met nog een stuk mieden ook
genaamd de derdehalve; 8e. een stuk van ongeveer 2 pm; ten ten 9e ....? de huisstede in de r...
positie (?) ; op den 11e op de additionele artikelen met BB gemeld, en cond. de ged. zijn oppositie
daartegens gedaan kost en schadeloos af te doen, compenseert de kosten en op POINCTEN: 1. Wat
percelen van de landen in de extracte van de aanbreng met A uitgedrukt op de triumphant in zijn
qlt. en aanwijzing zijn geroerd (?) 2. Of dezelve percelen allen onder de zate gebruikt zijn, ofte nog
worden. 3. Indien nee, wie die nu gebruikt. 4. Oft de landen in het 4e en 9e additionele artikel
deselve landen roert? 5. Oft de parcelen onder de vs. aantekening gemeldet is begrepen. 6. Oft de
derdehalve mansmad mieden in de breefenne mede onder de vs. percelen is begrepen of anders,
onder wat percelen?
Hessel van Hermana tegenwoordig tot Loven ( Leuven) in Brabant als Mebilium Professor als
possessor in deze provincie zijn persoon en goederen dezen Hove submitterende onder behoorlijke
satisfactie, de judicio .... etc.... ten huize van Regulo Annio mede advocaat in dezen Hove, impt. in
conv. en ged. in reconventie. Contra
Douwe van Sijxma en Albert [ PAG 300]
Pieters als administratuers van de kerke en beneficiale goederen te Minnertsga. in conv. en in
reconventie.
HET HOFF verklaart de req. tot zijn eis niet ontvangbaar. En voorts voor Hillema op POINCTEN:
één: (1) Ofte de administrateurs van de kerkegoederen te Minnertsga ander bescheid hebben als de
pretendeerde 5 pondematen landen, als hetgene bij de m.... van hun positien overgelegd is. 2. Waar
die landen in de rekening der kerkegoederen worden gezeid, 5 pondematen te zijn, en in het
bescheid en accoord vs. gesteld gesteld op omtrent 4 pm; 3. Ofte de landen over heech en leech
gelegen zijn, ofte in een stuk, en uit wessen land? 4. Ofte hetselve stuk is bekend? 5. Ofte de impt.
meer landen van Hilcke gebruikt als de 5 pm. in kwestie?
Empcke Wilckes als man een voogd van Magdalena Empckes Reducent.
Contra
Jan Roeloffs en Anna Sijurds dr. zijn e.h. HET HOFF verklaart de reducent bij de baar van de 28
dec 1611 niet bezwaard.
Coert Nederhoff, burger en hopman binnen Leeuwarden, als m.e.v. over Jelck Hoochlander zijn e.h
Contra
Aelcke Reijns dr. wed. van Anne Isbrands en Reijner Annes voor Trijnke Anne dr.
en Isbrand Annes tesamen erfg. van Anne Isbrands, hun vader, en intervenierende voor de
magistraat der stede Leeuwarden, .... ged. ..... niet ontvangbaar.......
300v.
Goert Jans zn. Palk..... ( Stal..... ) van de ontvanger Generaal in 's Gravenhage Contra
Gerrijt Jans van Aengium als vader en voorst. van Catharina Gerrijts zijn dochter; ged.
......... niet ontfangbaar........

Willem Hendriks als gewezen collecteur van het gemaal binnen Leeuwarden, en annexe grietenien
Contra
Willem Hermans Faber (Pabe..?) bij Rinsumageest, Wick, Balling Buitenpost wed.
van Hette Tijerks, en Gerrijt Folkerts. HET HOFF cond. Willem Hermans een der gedaagden te
refunderen 126 C. gld 13 strs; met de schaden en intressen vandien. Cum expensis, onverkort zijn
verdere rechten.
Pieter Jans te Hempens als vader en wett. voorst. van zijn knn. bij wln. Eets Pieters
Contra
Wibe Sippes Hellinga, als voogd van Aeffke Douwe dr. Metsa (Meetsma?) te Englum, Pier Douwes
Metsa (!) in W.... ga voor hem zelven, Rijurd Sijtses te Sneek, en Pijer Sijtses voor hem en
vervangende zijn broers en zusters erfg. ex test van Saep Piers Meetsma hun moije. HET HOFF
verklaart de req tot zijn eis niet ontvangbaar....
301.
Pieter Jans wonende te Hempens als vader en voorst. van zijn knn. bij Eets Piers Contra
De vorigen ..... niet ontvangbaar......
Jan Wibrands req.
Contra
Freerck Lijuwes req-de HET HOFF cond. de gereq. te
gehengen en te gedogen dat Freerk Lijuwes als getuige werde gehoord volgens ordonnantie. En
cond. de req-de mede in de kosten.
Focco Jensma, req. in conventie en gedaagde in reconventie
Contra
Meijle Jensma als geauth cur. over de weesknn. van Romcke Crijns en Siouck Jensma in tijden e.l.
HET HOFF cond. de gereq in conv. om zijn meijer (schap?) in Augustinusga kosteloos en
schadeloos af te doen; en met de req. af te rekenen; en slot te maken van de penningen .... van de
14 maart 1609; ende die de requirant te getuigen van zulks heeft gehad en geleden. En in
reconventie recht doende verklaart de req. conventiones niet ontvangbaar, en cond. hem in de
kosten in conventie gevallen, de vordere kosten compenserende.
301v.
Jan, Hans van Santen als man en voogd van Johanna Snoecks, en mede gelastigd van Cornelis Hans
nomine Geltke Snoecks en Johannes Rijff wonende binnen de stad Kleef, als man een voogd van
Aeltien Horstmann, en de andere derselve zusters, en broeders nog minores zijn, en c.d.r onder
verband van goederen
Contra
Margaretha Sanders e.h. van Jan Mom wonende te
Surhuisterveen, met adsistentie van deselve. Req.
HET HOFF verklaart de req. erfgenaam van Willem van Gesselaar dientengevolge cond. de req-de
aan de req. te leveren behoorlijk inventaris van alle de goederen actien en gerechtigheden, bij
Gesselaar nagelaten, en deze de req. te laten volgen met vruchten profijten etc. en met geleden
schaden etc. onverkort Harmen Forck zijn recht, zo zij bevinden zullen,
Jan Jarichs binnen Leeuwarden impt.
Contra
Fedde Rinckes te Jelsum, ged.
HET HOFF verklaart de acte van aanneminge vrij.... en executabel en de ged. aan de impt. te
betalen 690 c.gld; 12 strs; met schaden etc. cum expensis.
Gepke Joostes in qlt
Contra
Lolius Dominicij HET HOFF viderende het incident
cond. de gereq. onder voorgaande ede van calumnia des req.'s zuster additionele artikelen zonder
vorige visie te beantwoorden, ontzegggende de req. zijn vordere verzoek en reserveert de kosten.
302.
Daniel Mostart (?) imp
Contra
Aecht Martens In Factis binnen 6 weken.
Taco ?.... gelinstra ?? Contra

Gabbe Jans In Factis binnen 2 maanden per.

De Heren Gedeputeerden

Contra

Wolter Jans In Factis in forma.

Mr. Abelus Attema

Contra

Hijlcke Jans

In Factis in forma.

Jeltse Baard imp

Contra

Josias van Aersen. Te namptificeren 737 g.gld en in factis.

Meinert Wijtses imp Contra
Focke Feddes HET HOFF rejekteert de exeptie en cond. de
ged. peremptoir in provisie als peremptoir te antwoorden, en cond. de ged. in de kosten van het
incident.
Dirck van Aerssen in qlt
Contra
Dr. Adigerus Adius c.s HET HOFF cond. de ged.
peremptoir te antwoorden op des req. eis; onverkort zijn middelen in exeptione gebruikt.
302v.
Georg van Lijauckema
Contra
Douwe van Hottinga; In Factis in forma.
De erfg. van Tiebbe Scheltes triumphant
Contra
Sijts Rincke dr. c.s
Op POINCTEN voor Hillema. 1. Te recouvreren het compromis en de baar van 1566, waarvan
mentie gemaakt wordt in de copie van de positien en getuigenisse uit het proces voor de
Nederrechter alhier overgelegd. 2. In wat jaar de administratie van Fonger Rinnerts Inthiema is
begonnen? 3. Hoe lange dat geduurd heeft en in wat jaren? 4. Wat de opkomsten van de huizen en
landen in elk jaar in het bijzonder zjn geweest. 5. In wat jaren hij, Fonger, die verhuurd heeft; en in
wat jaren zelf gebruikt? 6. In wat jaren Fonger de mater.... van de huizinge heeft gehad en
verhuurd? 7. In wat jaren Fonger de penningen van Wibe Poppes en Doijtse Jacobs heeft
ontvangen? En hoeveel elk jaar? 8. Oft Tiebbe Scholtes de administratie van zijn goeden ofte enige
vandien, zelfs niet eens heeft ingevorderd? Indien ja, wanneer; indien niet, waarom?
303.
Johannes Bernardij, burger binnen Leeuwarden als last en proc. hebbende van Michael de Behaine
en Jean Columbier, als executeurs van het testament van Willem de Walcourt en Francine Flocq in
tijden e.l. en gwoond hebbende te Franeker, triumphant en req. Contra
De gecommitteerden
van de administratie van de kloostergoederen van de stad Groningen en Ommelanden.(geen dictum)
Jan Jayties te Follega applt. Contra

Marck Jans te Delfsterhuizen. Appde. .. niet bezwaard....

Meijnard Wijtzes imp
Contra
Marten Pieters In Factis ad primam voor de
nastkomende zitting. En daarna binnen 8 dagen in staat van wijzen te brengen.
Wibrand Wibrands, burger binnen Dokkum, als erfg. van Wibrand Gosses zijn vader, en van wln.
Gosse Jans zijn olde vader; en van Geert Feijcke dr. zijn oldemoeder.
Contra
Thet Uble
dr. wed. Jeroen Wigers en Auck Douwes in Oldega als moeder en wett. voorst. van haar kinderen
bij Benne Gosses in echte getogen. Req. HET HOFF verklaart Thet Uuble dr. met haar
presentatie te mogen volstaan, des dat het bedrag van 150 g.gld haar door Geert Feijcke dr.
besproken daaronder mede verstanden wordt. .... onverkort..... POINCTEN:
1. Wat goederen
bij Gosse Jans nagelaten zijn? 2 Oft na het versterven van Gosse Jans geen scheiding is gemaakt;
tussen Geert Feijcke dr. en haar kinderen bij Gosse Jans getogen? Indien ja, deselve te recouvreren.
Indien nee, waarom? 3. Oft de kinderen van Gosse Jans niet uijtgeboeld zijn 4. Te recouvreren het
bescheid waar daar de ged. seit (?) te besitten de goeden die hij heeft van Gosse Jans en Geert
Feijcke dr.
Ipcke Teyes nom quo

Contra

Sijts Atte dr. In factis, voor v.d. Sande.

Meijle Outgers impt.

Contra

Folkerd Folkerds. In Factis binnen 2 mnd.

Mr. Joh Frankena
Contra
Joachim Faber. HET HOFF restitueert de req. tegen
verloop van tijd en alls schadelijke acten, accordeert hem nog de tijd van 2 weken om zijn produktie
te mogen doen, en cond. hem niettemin in de kosten.
Gerbrich Cents impt.
Contra
Jeijp Jelckes .... te compareren voor de commissaris...
indien niet de hove rapport te doen en binnen 2 mnd peremptoir.

Dirck Claes impt.

Contra

Jan Arents

In Factis in forma.

Hans Spee impt.

Contra

Harcke Jentes.

In Factis binnen 3 maanden

Hijlcke Gerlacius impt.
Contra
Reijn Martens. Op POINCTEN voor Hannia. 1. Wat
schulden Reijn Martens hadde ten tijde, doen sijnde Jan Hans en hunne ectcontr...... ?? 2. Off hun
voor kijnderen onder anders gheen schulden en hadden als een geschrift met LM in de replijk bij de
impt. conventionis overgelegd?
304v.
Jan Jelmers Versteveren als cur. over Ballingh en Wijtse Phaesma en als mede cur. van Hed
Phaesma hun vader, en grote vader, resp .en Euke Phaesma aplt Contra
Jacob Pieters en
Hil Corsies (?) binnen Harlingen, als voorm. en cur. over Matheus Pieters zijn broeders nagelaten
kinderen. HET HOFF reformerende de gedane uitspraak, van preferentie, nopende het punt tussen
partijen en verklaart de applt. nopens de geëiste somma van 600 g.gld als stoelende op de goederen
van wln. Hed Phaesma; en zo mitsdien bij ordre van preferentie en compenserende niettemin om
redenen de kosten, en wordt ook de geappelleerden hun recht gereserveerd, ten principale, en mede
tegens Eencke (!) Phaesma. .... van voor gementioneerde uitspraak.....
Mr. Johannes Frankena eligerende domicilie ten huize van mr. Allardi Beetzzius zijn advocaat.
Contra
Albert Wijfferingh, voor hem en als cur. over Geert Wijfferingh, zijn broeder. En
deze mede als voogd van Harmentie Wijfferingh; zijn huisvrouw, Gijsbert Schoep luitenant onder
hopman Donia, als voogd van Anna Wijfferingh; als voogd van Margarethe Wijfferingh, zijn
huisvrouw, als mede erfg. van Jfr. Margaretha van Naarden hun resp. bestemoeder. ... niet
ontvangbaar.......
305.
Amerentia Cools binnen Leeuwarden voor haar en mede voor Tanneke, Petronella, Elisabeth en
Leonora Cools haar zusters en Hendriando (?) Cools haar broeder, voor haar en c.d.r de erfg. van
Jetske Wattema haar moeder.
Contra
Dieucke Heerckes, nagelaten wed. van Jelte
Jeltes zo zij contendeerd werde, ged. HET HOFF verklaart de opzegging der landen terecht
gedaan, voor haar als pachtheren voor de helfte eigenaar en cond. de gedaagde dezelve te verlaten
en met de schaden etc. en de somma van 97 g.gld 23 strs, en de lasten op de landen leggende, en de
impt. verder niet ontvangbaar; onverkort impt. zusters en broeder hun recht neffens haar parten,
en in de helft van de kosten, de andere helft compenserende.
306.
De gecommitteerden tot de geestelijke opkomsten van Stad en Lande Req.
Contra
Johannes Bernardij. HET HOFF verklaart de gereq. ongehouden op des req. eis te antwoorden en
comp. de kosten.
Douwe Gerckes Req. Contra
Tincke van der Haule te namptificeren 400 g.gld in een pertije
en nog negen in een andere pertije. Voorts in factis.
Jurgien Duitsma req.
Dubbrich Cents

Contra
Contra

Tijaerdke Buwe dr. c.s
forma.

Arent Pieters c.s.
Uble Wierds

Contra

In Factis binnen 6 weken.

te namptificeren 65 C. gld voorts in factis.

de wed. en erfg. van Nanne Pibes Abbema. In Factis in

Dr Hayo Ringie req. Contra
Jantien Berns. HET HOFF releveert de req. tegens verkoop
van tijd, accordeert hem nog de tijd van 8 dagen om zijn antwoord te mogen doen. cond. niettemin
deselve in de kosten tot 's Hoffs taxatie.
306.
Neeltge Dirks impt. Contra
Leonard ( Lenerd) Hoen c/ux In Factis binnen een maand

peremptoir en dan binnen 8 dagen in staat van wijzen te brengen.
Arien Dirks imp
Contra
Lenerd ( Leonard) Hoen c/ux te namptificeren 349 c.gld 10str
onder deductie van 150 c.gld daarop betaald, voorts in Factis in forma.
Cornelis Claes burger en herbergier binnen Franeker, applt.
Contra
Wijbe Johannes,
burger en lakenkoper aldaar; app-de ... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter .
Pibe Rinthies, burger en hopman in Leeuwarden, en Lijsbeth Claese dr. e.l; triumphant in cas van
brieven;
Contra
Thet Douwe dr. wed. van Albert Claes, te Grouw, geass met Sijbke
Annes dorprechter, intervenierende voor de kinderen van Albert Clases ook gesterkt met de
geinteresseerde crediteuren gedoemden. HET HOFF adprobeert de besognen van de deurwaarder,
zoveel de schuld en de huizinge der gedoemden in hun eigen name raakt en toebehoort. Interponeert
daarop decreet dat de koop vandien nog eenmaal over de kerk en het gerecht zal worden
geproclameerd ..... [PAG 306v] op de (leeg) nov. en cond. de opposanten hun gedane actien kost en
schadeloos af te doen en ontzeggende de impt. zijn vordere verzoek.
Gerrijt Jans en Jan Aenes voor hem zelfs en voor Bauck Sake dr. zijn e.h; en Catharina zijn dochter.
Contra Coert Jans stalknecht van de ontvanger Doublet. HET HOFF taxeert de injurien ter somma
van 24 g.gld; en cond. de ged. die aan de impt. te betalen. Cum Expensis.
De Gasthuis en Weeshuisvoogden binnen Leeuwarden req.
Contra
Freed(?) Hendriks
c.s; gezien de voorgaande sententie wijst het Hoff partijen in Factis contrarie voor Hania.
Eert (?) Douwes c.s Contra
Anthonis van Hettingha
Contra
post pontianus en voor alle dilay.
307.
Anthonis van Hettingha
Contra

Lieuwe Claes c.s

In Factis binnen 2 maanden peremptoir.

De wed. en erfg. van Eme Pieters. in Factis ad primam
Esaias (Eise) van Lyklema als vorige.

Jelger Pieters te Ferwerd als door cessie het recht hebende van Arien Jans req. Contra
Rienck van Burmania grtm. v. Ferwerderadeel en Jfr. Fed van Cammingha wed. en erfg. van Taco
v. Burmania in leven mede gecommitteerde te Schravenhage.(!) Req-de. HET HOFF cond. Fed
van Camminga aan de imp. te voldoen 300g.gld, met schaden etc; sedert de litescontestatie en
tegens de mede gereq. Burmania niet ontfangbaar. Res de kosten.
Fonger Dames Schellingwouw, te Harlingen, voor hem en als oom en conj. pers. van de kinderen
van Auke en Beijcke Dames drs, en c.d.r impt.
Contra
Hans Bottes burger en
chirurgijn te Leeuwarden ged. HET HOFF [PAG 307v] cond. de ged. onder de presentatie in
conclusione libellij gedaande gepresteerde borgtochte na inhoud van de artikelen te ontvangen, en te
res..... tegen reprochen, voorts ook de kooppenningen volgens deselve kosten te bevrijen, alles met
schaden etc; en cond. de ged. in de helft van de kosten; de rest om redenen compenserende.
Take Abbes en Jesck, Claes Simons wed. impt. in conv. en ged. in reconventie Contra
Abraham Roorda mede ged. van Friesland, en voor zijn mede broeders en gecommitteerden;
Rommert Reijns, bijzitter als verzocht wezende ter instantie van de ingezetenen van het dorp Boer
gesterkt met de ontvanger Henricus Rhala; als volm. van Jfr. Elisabeth de Burggrave, wed. van
Douwe van Roorda; voor zich en voor haar landzaten, sampt Claes Jacobs Finia; Wibe Cornelis,
Isbrand Gerrijts, Pieter Epes, alle schotschietende en stemvoerende huizen te Boer req. in conv. en
in reconventie.
HET HOFF cond. de rendanten in hun rekeninge gesteld te verminderen met
12 g.gld en mede met 20 g.gld in een ander parthie; verklarende de debattanten voor hun vordere eis
vooralsnog niet ontvangbaar; behoudens nogtans deselve of de gemeente van Boer hun recht tegens
de erfg. van wln. de secr. Nicolaas Ens, de meiers meer voor rechte overgegeven, zo zij bevinden

zullen, en om redenen comp. de kosten En in reconventie recht doende verklaard de eiser in rec. niet
ontvangbaar en cond. hen mede in de kosten tot 'sHoffs taxatie.
308.
Dirck Jans voor hem zelven en Gerrijt Gerrijts n/ux; c.d.r en mede voor de gepref. crediteuren van
Claes Heres en wln. Trijn Dirks hun stiefvader en hun wln. moeder.
Contra
Olpherd Heres op het Bildt. Req-de. HET HOFF cond. de ged. op te brengen van de
kooppenningen nader ten libelle gedesigneerd, voor de nieuwe Mei 1618 verschenen de somma van
450 c.gld; en voor alle meidagen daaraan volgende; telkens 200 c.gld, tot de gehele koopschat
voldaan is; onder deductie van hetgeen er op betaald is, en te gedogen dat de req. onder
genoegzame cautie de restituendo juris namaals bevonden zal worden, daar uit lichten na inhoud der
uitspraak van de sententie de somma van 5050 c.gld; en te presenteren de intresten bij gebreke
vandien, gehad en geleden; behoudens nogtans de req. zowel uit de ..... van de vs. uitspraak als
anders speciale mede nopende de preferentie van Henr. Regnerij, betaalde schuld, zo zij bevinden
zal; en aan de req. hun defensien ter contrarie; en tot hun vordere eis niet ontvangbaar, en
aangaande de termijn van 1617 verschenen en de 5 ½ halve honderd c.gld bij anticipatie betaald,
ord. partijen voor Saekema voorgaande commisaris. En voorts in factis.
308v.
Bronger Brongersma als secr. van Collumerland, Aebe Allema en Marten Tijaerds voor hen zelven
vanwege het dorp Kollum en de Klokslag impt. . Contra
Kempe van Tadema en Goitien
Pieters, als kerkvoogden van Kollum. HET HOFF cond. Rick Olpherds een der gedaagden om tot
zijn kosten het maken en onderhouden van de brugge ten libelle geroerd, te nemen in voegen en
..... als deselve geweest is, ten tijde van de pachte met de kerkvoogden aangegaan en weer op te
maken in advenant van zulks de gedane expensen te procederen; te guarranderen en te ontheffen,
voort te betalen intressen bij gebreke vandien, tot de volle betalinge; en daarenboven niet
ontvangbaar. En cond. de voornoemde Rick Olferds in de helft van de kosten tot 's Hoffs taxatie.
Hempcke Roeloffs dienaas des H. Evangelij te Waaxens ( Henn.) ontvanger van de Kanselije
gerechtigheden; als cur. over Johannes en Marhijs Boelen, sub benefici van inventaris erfg. van
Pieter Matheus hun oom, in leven gezworen bode van dezen Hove. impt.
Contra
Mr. Gerrijt Hardomans en dr. Hector Meinsma als curatoren (?) over Sijdts van Botnia (?)
HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen de somma van 60 c.gld; met schaden etc. en
comp. de kosten
309.
Rienck Gabbes burger der Stede Dokkum, als erfg. van Auck Cornelis zijn overleden e.h;
Contra
Jucke Douwes te Esumazijl. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen
40 g.gld; met schaden etc. en in de kosten tot 's Hoffs taxatie.
Sibrand Unia te Stiens, en Sipcke Fopma te Hgebeintum imp. en req.
Contra
Griet
Dirksdr geass. eet Sibe Wopkes, haar man gereq. Het HOFF cond. de ged. te gehengen en te
gedogen dat over het weeskind zijn naaste vrunden tot tutors werde benoemd en comp. de kosten.
Hans Douwes zn. Stapert burger der stede Franeker als volm van de magistraat; Contra
Hetse Wibrands Doijum req-de ( geen dictum)
309v.
Adriaen Hogenhoeck binnen Delft, als cessie hebbende van Jacob Noldus.
Contra
Tijaerd Jans en Wemmel Sijtses e.l op Rinsumageest.
Aan de impt. te betalen 100 dalers, met
schaden etc.....
Dezelfde

`

Contra

Dezelfde. Idem, doch te betalen 67 g.gld etc.

Magdalena Vos req. Contra
Henricus Gualtherij. In Factis binnen 6 weken peremptoir; en
binnen 14 dagen in staat van wijzen te brengen.
310.
De Gedeputeerde Staten van Friesland , gesuccedeert in het recht van de gewezen cloosters.

Contra
Hermen (Harmen) Forck van Dorsten; Jacob Kerkhoff (Verkerk?) als man en voogd
van Deleana van Voorts, Jacob Verkerk voor hem en vanwege zijn mede erfg. van Anthonis
Verkerk, Tijetske Jelgersma wed. van Frederik van Voort; voor haar en haar kinderen ( etc)
Cornelis van Voort, voor hem en de erfg. van Evert van Voort; Tijerck Boelens Grtm. van 8
Karspelen, en mede rekenmeesster; Jan Jacques als man en voogd van Maycke van Dalen, zijn e.h.;
Cornelis Hendriks voor hem en vanwege Heijltie zijn zuster, sampt Adrianus Metius professor
math. binnen Franeker representerende alzo de gemene compagnie van Gerckesclooster gepachte
veenen en in die qual. gedoemden HET HOFF ontzegt de triumphanten voooralsnog haar
verzoek. En comp. de kosten.
310v.
Maritge Here dr, nagelaten wed. van Boele Jans, en Tzijerne Heres, als man een voogd van
Dirckie(?) Boele dr; Aucke Folkhards, Here Boelens, Fedde Pieters, Sytthie Boele dr, Marij Boele
dr, Thonis Boelen allen wonende tot Oldemirdum, en erfg. van Boele Jans, hun vader en resp.
schoonvader, Jacob Helckes, Merck Martens, Anne Jans en Simon Alberts, Poorters te Hoorn.
Contra
Mennen Claes gedoemde. HET HOFF gehoord de eed van Hacke , Jacob en Thonis
Boelens mede triumphanten tot versterkinge van hun aangeven gedaan,taxeert de schaden in de 1e
post tot 110 c.gld; in het 2e tot 10 c.gld; en in de 3e tot 24 c.gld; in de 4e tot 25 c.gld; in het 6e toto
32 c.gld; in de 7e tot 35 c.gld; en in het 10e tot 25 c.gld; en daar beneffens de pretentie in het 11e,
12e 13e tot 48 c.gld; ... dat de executie van de sententie zijn voortgang zal hebben, ontzeggende de
triumphanten hun vordere verzoek, en compenseert de kosten.
Marij Jan Luijtgens wed. voor haar en als moeder en wett. voorst. van haar kijnden bij haar wln.
man. Contra
Jan Willems, dorprechter in Spangen. HET HOFF doe te niete het vonnis van
de Nederrechter en bij nieuwe sententie cond. de applt. de landen ten processe geroerd tot profijt
van de appellant te relaxeren met de vruchten, emolumenten en prouffijten vandien en comp. exp.
311.
Doco van Botnia Grtm. over Wijmbritseradeel, impt.
Contra
Jfr. Thet van Douma,
wed. Sijds van Botnia, ( etc) HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 695 c.gld; en 12 strs;
8 pennen en de schaden etc. Comp. Exp.
Gabinus Petrij sect over Wonseradeel, impt.
Contra
Berent Ockes burger binnen
Bolsward ged. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen wegens injurie 32 g.gld; en
daarboven niet ontvangebaar. Cum exp.
De Compagnie van Gerkesklooster
Contra
De Heren Gedeputeerden HET HOFF
rejekteert de exceptie bij de ged. geproponeerd, en cond. hen peremptoir te antwoorden op des ged.
eis, nopens het vergraven van de turff zo zij bevinden zullen en comp. exp.
311v.
Viglius van Aijtta applt
Contra
de erfg. van Sasker Claes. HET HOFF cond. partijen
zich ter plaatse te vervoegen bij de commisaris van den Hove om oculair inspectie te doen, partien
te verenigen en hem informeren op de faicten ten processe bevonden; en de proceduren in zekere
termijn te institueren en voorts in staat van wijzen te brengen.
Hendrik Jans impt.
Contra
Sibold van Aijlva ged. In Factis voor de eerste
rechtdag na Pontianus, peremptoir en voor alle dilay.
Dr. Rombertus Ulenburg,

Contra

Folkard Folkards ( Folkerds) in Factis binnen 6 weken.

Gerrijt Sibes Req.
Contra
Joucke Iges. HET HOFF cond. de req. te gedogen dat
de getuige Jets Edes werde gehoord, onverkort zijn recht etc. en res. de kosten.
Andries van Hiddema
Contra
Albert Juyrgens op POINCTEN voor Jongestal 1. Of
bij de inhuringe van partijen eens mee (?) ofte anders is beleninge als in den overgelegde minute is
verhaald? Indien ja wat hetzelve is? 2. Oft de ged. op de vs. minuut van de verhuringe de verhuurde

landen heeft aangetast en gebruikt? 3. Wie van partien de oorzake is gweest dat het vs. minuut niet
is geschied? 4. Ofte de ged. de impt. ook heeft verzocht op de ( vervolg op 312, onderaan)
huurcerter .... te hebben. 5. Te recouvreren de resp. metingen. die de impt. mag hebben van de
landen in kwestie ? 6. De landen bij een goed landmeter te doen meten ten overstaan van de
commissaris te presenteren voor beide partien. 7. te maken pertinente staat van hetgeen de ged. toen
heeft aan de impt. op de jaren 1616 1617, 1618 en wanneer de resp. betalingen gedaan zijn?
312.
Jfr. Bieuck van Cammingha wed. Goffe van Aebingha binnen Leeuwarden.
Contra
De overste Georg van Lijeauckema ged. HET HOFF cond. de ged. de impt. om de afgehaalde
vruchten te restitueren, en weder te doen hebben, indien in rrum natura, indien niet de rechte
estimatie, en met schaden en intressen etc. de impt. verder niet ontfangbaar en cond. de ged. in de
helft van de kosten, de andere helft compenserende.
Baucke Tijaerds Nijenhuis te Burgwerd,
Contra
Rienck Claes op het Bild, als volm. van
Tseetske Bee.... ? tot. Kimswerd en voor de andere applt.
HET HOFF verklaart de applt. bij het vonnisse van de Nederrechter niet bezwaard . Cum Expensis.
312v.
Dr. Focco Feijckens Contra
Claeske Nijenhuijs. ( geen uitspraak)
Marij Adriaens dr. wed. van Dirck Reijners voor haar en Adrien (?) en Herman Dirks als erfg. van
Dirck vs. hun vader.
Contra
Jacob Pieters, burger in Franeker. HET HOFF doet te
niete het vonnis van de Nederrechter , en bij nieuwe sententie cond. de appellant de appelleerde te
betalen 110 c.gld; met schaden etc.
Sicke Jetses bij Bolsward als man en voogd van Dieu Barents (?) dr. zijn e.h ; triumphant Contra
Brucht Barents althans te echte hebbende Johanna Adrijanij te Hartwerd bij Bolsward, en zoveel
nodig geassisteerd met dezelve en Dieuw Jans dr. voor zich ... HET HOFF cond. de gedoemde
haar gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.
313.
Douwe van Hottinga c.s; req.
Contra
De overste Lijauckema. HET HOFF cond. de
gereq. te gehengen en te gedogen dat Pieter (?) Annes cum uxore als getuigen worden gehoord res.
de kosten....
Meijnt Sijurdts te Eestrum voor hem en als conj. pers voor zijn zusters en broeders. Contra
Dirck Jans voor hem als voogd van Trijnthie Martens zijn e.h. HET HOFF verklaart de acte van 29
febr. 1620 vigoureux en executabel en volgens de persentatie in artikelen ten repliek, cond. de ged.
aan de impt. te betalen 150 c.gld met schaden etc.
Joachim Michiels wonende te Steggerda impt.
Contra
Jan Jans zn. Machaldaer (??) als
pricipale debiteur van Jan Piers in de Blesse als borg en in die qlt. gedaagde ..niet ontvangbaar.....
Adriaan van der Chijs
Contra
Joachim Jans. In Factis binnen 6 weken peremptoir.
313v.
Barthoud Dirks als man en voogd van Willemke Willems en Jan Jaspers als man en voogd
Janneken Willems aan St. Jacobs Par. als erfg. van Jannemoei hun resp moeder en Neel haar zuster.
ged. in conv. en impt. in reconventie.
Contra
Willem Stevens aan St. Anna Parochie
geass. met zijn crediteuren in conv. en rec. HET HOFF cond. de gereq aan de req. te gedogen dat
hij zal genieten de kapitale som van 3.300 c.gld; en ontvangen van Willem Stevens; en de intressen
sedert het einde van des req. gehijlckt, of na het zestiende jaar van haar olders uit het jaar buiten
kosten van gedachte Willem Stevens, onderhouden heeft, en daar te boven partijen niet
ontvangbaar. En comp. de kosten.
Pieter Takes appellant

Contra

Douwe Jacobs. In Factis binnen 2 mnd. peremptoir.

Tiete Jellema in qlt. Contra

Saepck Bernardij te namptificeren 800 g.gld en in factis.

Dezelve
Contra
Dezelve. .... te namptificeren 175 g.gld. En voorts in factis.
314.
Hijlcke Johannes te Schalsum voor haar en als voogd van Auck Douwe dr. zijn e.h; en Rommert
Rommerts voor zijn interesse hem voegende bij Hijlcke vs . Contra
Pieter Jans Piebema nu
maior annis en reassumerende de proceduren bij Jan Lieuwes Piebma als vader en voorst. van hem;
reassumeerde en gesustineerde, ged. HET HOFF cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat
volgens de besogne tauxatie van de halve schuur en de melioratien gedaan werde, en de impt. te
betalen hetgeen zal worden bevonden. Met de schaden etc.... comp. exp.
Jan Roeloffs cum uxore impt.

Contra

Focke Sijdts zn. ged.

In Factis binnen 6 weken.

Jan Claesses als voogd van Hauck Meijnts dr. zijn e.h en mede vanwege zijn 2 stijpkinderen bij
wln. Gercke Reijnenrs c.d.r. onder verb. van goederen en vanwege Jesck Eelckes zijn e.h.; en
Aelthien Ae(l)x voor hem zelve en als man en voogd van Bauck Gerckes Meijnerds g..... voor hem
zelven.
Contra
Reijn Benne Martens wed. voor haar zelve en als voorm. voor haar
minore kinderen en mede als [ PAG 314v] evenals voor de maiore en onder Ren. S.C. Vell. c.d.r.
..... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter .....
Anne Melis applt.
Contra
Aucke Tijebbes te Dokkum als cur. over Otte Hebbema, en
(mr?) Horatius Conradij als man en voogd van Siouck Hobbema ( Hebbema?) aan het Bild.
....... niet bezwaard..... bij het vonnis van de Nederrechter ........
Jeldert Heres impt. Contra
Rompck Jans HET HOFF cond. de ged. onder de presentatie,
peremptoir op des impt. eis te antwoorden.
Anne Melis voor hem en c.d.r voor Geert Poppe dr; zijn huisvrouw, onder verband van goederen
appellant
Contra
Auck Tijebbes te Dokkum, c.s ..... niet bezwaard ..... bij het vonnis
van de Nederrechter . Cum exp. onverkort geapp's recht....
315.
Hessel Lieuwes te Pingjjum impt. Contra
De ontvanger J. Henricus Rhala en Matthias van
Viersen adv. van de Landschappe. HET HOFF cond. de ged. de impt. te doen hebben authentieke
copie met het rekwest weder op de resolutie getekend staat, en cond. hem in de helft van de kosten
de andere helft compenserende.
Dr. Geerijt Ferff (?) Contra

Douwe Abbema Contumax en voorts in factis.

Gossuinus Agges en Adriaen Sijrxma Saepck en Maijcke Syrxma drs. met ass. van hun resp.
mannen, als erfg. van wln. Rembren Syrxma en Tietgen Servaes in tijden e.l impt.
Contra
Pieter Bonnes te Sneek voor hem en als voogd van Grietke Hanse dr, zijn e..h en ged.
.......... niet ontvangbaar........ en comp. exp.
315v.
Harmen Forck
Contra
Hijlck van Herbranda .... te compareren voor de commissaris
van den Hove die henlieden zal verstaan en verenigen indien niet met overroepingen van de erfg.
van wln. Haie Herbranda ; en ( of) zijn informatien op de faicten ten procsse bevonden binnen 6
weken peremptoir en voor alle dilay en te procederen in de naam van den zelve Hove (??)
Gossuinus Agges en Adriaen Sijrxma Saepck en Maijcke Syrxma drs. met ass. van hun resp.
mannen, als erfg. van wln. Rembren Syrxma en Tietgen Servaes in tijden e.l impt.
Contra
Pieter Bonnes te Sneek voor hem en als voogd van Grietge Hanse dr, zijn e.h. en ged.
HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen de somma van 100 g.gld met de schaden
etc; en voorts niet ontfangbaar. POINCTEN 1. In wat jaar en maand en op wat dage Trijnke Heijns
dr. geboren is. 2 .Oft Trijnke in haat uitersten ( wille) enig besprek gemeld heeft, tot voordeel van

Sibrand Douwes, 3. Indien ja, in welke presentie en hoedanigheid, hetselve besprek is geweest. 4.
Wie de boeten kosten en andere ongelden aan de begrafenisse van Trijncke gevallen, betaald heeft.
5. Of gedurende de bijwoninge van Trijnke met gedacht Sibrand ondervrucht of onderteringe
gevallen is? Zes: of er ook schulden bij hen gemaakt zijn?
Rompcke Rompcke Tuijnberger te Goutum en Rompcke en Dirck Jans Boten tot Stavoren
triumphanten van brieven van executorien
Contra
Tijalling Rompckes Tuijnberger
te Nes in Dongeradeel. HET HOFF adproberende de besognes van de deurwaarder interponeert
daarop decreet dat de koop van dien nog eenmaal over de kerk en het gerecht zal worden
geproclameerd .... [PAG 316] en cond. de opposant zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te
doen ..... etc....
Piet Johannes Tania (Tannia) binnen Leeuwarden applt. Contra
Dokkum. .. niet bezwaaard bij het vonnis van de Nederrechter .....

Sibe Hessels burger in

Genoveva Rattaller wed. van Wolphaerd van Lezaen impt.
Contra
Focke
Utses, Gercke Pibes, Oege Aesges, en Ghelt Hessels HET HOFF verklaart de bevelen de gereq.
gedaan bij provisie stadt te grijpen en effekt te zullen sorteren ; cond. de ged. in het onderhouden
vandien, en volgens hem te ontledigen van dien t..... in de kwestie nader ten processe geroerd.
Alsook alles in vorige staat provisioneel te red... inter.... en stellen ter tijd toe nader op de beghoste
proceduren ten pricipale zal worden gediponeerd. En comp. om redenen de kosten.
316v.
Johannes en Folkert Johannes zonen, de eerste wonende te Oldelamer de ander binnen
Leeuwarden. Contra
Roeloff Andries (?) in Oldelamer niet bezwaard bij het vonnis van de
Nederrechter ...
Tjalling Johannes I.. sma te Makkum impt.
Contra
Reijner en Olphert Heres te
Stavoren. ged. HET HOFF cond. de gedaagden te betalen 300 c.gld met schaden etc. en als de een
betaalt zal de ander vrij zijn te betalen.
Reijner Eijlards impt. in conv. en ged. in reconventie
Contra
Sickien Brandenburg. id.
te namptificeren 100 c.gld voorts in Factis en in reconventie verklaart de ged. in rec. en exceptie
ongehouden te zijn op des impt.'s eis te antwoorden, onverkort de impt. in reconventie haar recht
dienaangaande en comp. de kosten.
Pieter Stellingwerf secr. van Hennaarderadeel, als man en voogd van Tijaerdke Feijcke dr. en als
volmacht van Lolcke Feijckes en Tijeds Feijcke dr; als geauthoriseerde voormonden over Pieter
Feijckes nagelaten weeskinderen. impt.
Contra
Douwe Abbema gewezen deurwaarder
van dezen Hove ged. en gecontumaceerde. HET HOFF cond. de ged. om volgens het boelcedulle
ontvangen penningen in handen van de commissaris te brengen, om na de inhoud van de uitspraak
van preferentie gedistribueerd te worden; en naar behoren zal de schaden en intressen te
presenteren, nogtans zijn recht tegens de penningen dij hij uit handen getrokken mag hebben en
cond. de gedaagde, mediate in de kosten tot 's Hoffs taxatie.
Heijn Heijns te Witmarsum voor hem en als vader en wett. voorstander van Sijtske zijn dochter bij
wln. Gerlant Gerloffs Hard.... ( Haes...?) in echte geprocreerd. En in die qual. erfg. van Trijnke
Heijns zijn overleden dochter.
Contra
Sibrand Douwes te Arum en Jacob Lolckes te
Pingjum
HET HOFF verklaart de impt. vooralsnog niet ontvangbaar en om redenen
compenseert de kosten volgen poincten voor v.d.Sande, (zie op pag 317v bij: &.)
317v.
Sijurd Jelles contra
Sijerck Hessels in Factis binnen 6 weken
Claeske Nijenhuis in qlt
voorts in factis.

Contra

Jan Nannings, te namptificeren 350 c.gld 10 strs; en

Douwe Abbema Triumphant
Contra
Feijcke Simons te Hoorn, als cur. over Freerk
Gerbrands gedoemde.
&.
POINCTEN voor v.d. Sande: Uit wat penningen de triumphant betaald heeft de 59 Lb 12 str. aan
Stijne Asmus luijt kwitantie met D. 2. Door wiens last de triumphant de vs. 27 Lb. 15 str. aan
Hester Rheen betaald heft? Volgens de kwitantie met FF 3. of de vs. sommen in de betalinge
verscht hebben, met de kooppenningen bij Sloten gelegen? 4. Ofte deze 59 Lb 12 str en 3 pond 15
strs in de 179 Lb de triumphant toegestanden, begrepen zijn? 5. Tot dien einde te recouvreren de
specificatie waarop de taxaties gedaan zijn. 6. Of de triumphant permissie gehad heeft op de
sententie met Liquet van date de 8e april 1616 te executeren. Indien ja de commissie ( de opdracht)
te recouvreren. 6. Oft Jacob Tijerks en Meint Bonnes niet debirwurs (?dubieus?) geweest zijn van
Aeltsen Inses dr. (?) en tegens deselve Aeltsen verkregen hebbende twee tauxen bij de triumphant
ten verzoeke van Jacob en Meint geëxecuteerd. 7. De specificatie waarop te twee tauxen gedaan
zijn, te recouvereren. 8. Oft Ariean Wierds en de jongsten I.... geweest zijn, crediteuren van Aeltsen
Intse dr. en tegens dezelve Aeltzens sententie geobtineerd heeft. Indien ja deselve sententie te
recouvreren. 9. Waarom de impt. (?) 3 c.gld 11 strs aan Warner Wierds in de kwitantie met BB en
10 c.gld 6 strs aan Cornelis Jelles betaald zijn, luijt quitantie met CC gesteld is in zijn specificatie
waarop hij tauxen ge.... heeft so hij doch de betalinge gedaan heeft uit de kooppenningn van de
landen bij Sloten gelegen bij hem als eindelijke koper gekocht is?
318.
Frans Martens burger en herbergier binnen Leeuwarden, voor hem en als m.e.v van Jelcke
Johannnes dr. en c.d.r impt. Contra
Douwe Abbema oud duerwaarder van den Hove. HET
HOFF gehoord de eed van de impt. cond. de ged. aan de impt. te betalen de somma van 119 c.gld
3 strs. 12 penn. Met de schaden etc.
Mr. Regnerus Bras voor hem en zijn e.h. Contra
Sije Sijes te Angium in Do~ dl.; op
Eezuma buren voor hem en voor zijn e.h ged. HET HOFF houdende de acte van liquidatie voor
bekend van 2 mei 1618 cond. de ged. aan de imp. te betalen 100 c.gld rede verschenen en nog 100
allerheiligen te verschijnen; en 70 g.gld ter zake van landhuur. Alles met schaden etc....
318v.
Tyerck Martens als cessie en transport hebbende van Gerben Tijepckes en Rixt Minne (?) dr.
Contra
Allard Jans en Tyaerd Buwes in der IJlst . HET HOFF houdende het instrument van
2 mei 1617 voor bekend, cond. de gedaagde te betalen 630 g.gld met de schaden etc.
Sebastiaen van Cleve genaamd Fa.... de (?) wonende te Bloijs in Frankrijk.
Contra
Dr. Lucas Jarges adv. v.d Hove. HET HOFF houdende het handschrift van 17 mei 1611 voor
bekend en cond. de ged. te betalen 190 c.gld met schaden en intressen
Adriean v.d .Chijs biersteker binnen Leeuwarden voor hem en Focco Feijckens als voorm. over de
knn. van Alle Feikens, en Talcke Pieters dr. en leven e.l. Impt.
Contra
Benne Jans
en Siouck Fake dr. e.l of anderszins deselve Benne gecaveerd hebbende voor zijn huisvrouw in de
Willigen in de Grietenij Smallingerland. ged. en gecontumaceerde HET HOFF [ PAG 319]
houdende de overgelegde brieven voor bekend cond. de ged. aan de impt. te betalen 100 c.glds; in
een en 325 c.gld. in een ander pertije, met de schaden etc....; en gehoord de eed bij de impt. Van
.der Chijs, cond. deselve ged. te betalen 150 c.gld; insgelijks met de schaden etc.
Dr. Livius Siccama adv. v.d. Hove.
Contra
Hendrick Oldenburg, ged. en
gecontumaceerde
HET HOFF houdende het overgelegde handschrift voor bekend cond.
de ged. aan de impt. te betalen 40 c.gld; met schaden etc. en in de schaden en kosten en neffens de
24 c.gld. In Factis in forma.
Adriaan v.d. Chijs biersteker als voren
Contra
Gale Andries wonende op de Swarte
Cloten voor hem en als m.e.v. van Gerrtsien Oedse dr. zijn e.h. ged. en gecontumaceerde HET

HOFF houdende de citatien en brieven voor bekend cand de ged. [ PAG 319V] te betalen 253 c.gld
met schaden en intressen etc. en gehoord de eed van v.d Chijs ter versterking van zijn rekenboek,
cond. de ged. aan hem te betalen 360 c.gld; etc.
Sibrand Sijurds
factis.

Contra

Einze Luwes te namptificeren 330 dalrs en 18 sts voorts in

Athe Atses c.s
forma.

Contra

Aet Willems c/uc te namptificeren 300 c.gld en in Factis in

Sibout Henes, req. Contra
Bote Jans c.s req-de HET HOFF verklaart de impt voor de
kosten over de contumacie gevallen en de cautie bij prelitis expensis zullen hebben gesteld
ongehouden te wezen peremptoire te antwoorden en litem te contsteren, des daar dan de
interventeurs en excipienten alsdan ook cautie stellen voor de interventie en res. de kosten.
320.
Freerck Jans Req.
Contra
Hidde Jans req.de .... peremptoir te antwoorden en res. de
kosten....
Rijurd Hessels in qlt Contra
alle dilay.

Claes Epes c/ux In Factis binnen 6 weken peremptoir en voor

Dit boek, de YY 27 of 16713, in het kort uitgeschreven, begonnen 1 april;
beëindigd op 8 augustus 2011
De hele serie, alle 27 boeken begonnen in 1984 of '85 op aanraden van Mr. J.C. Kutsch Lojenga.
De serie breekt in dit jaar, 1620, af. Pas eind 18e eeuw zijn er weer enkele bewaard gebleven.
Omdat er weinig toegangen en namen voor 1640 ( floreen en stem kohieren) zijn, ben ik er aan
begonnen voor mijn eigen plezier, en met de hoop dat een ander er ook nog wat mee kan. Ik laat het
dus hier bij. Mocht iemand een aansluitende bron weten, dan houd ik me aanbevolen.
Verder attendeer ik de ( onder)-zoekers er nog op dat er een gereconstrueerde index is van 54
verloren zittingen van het Hoff tussen 1591 en 1600. Te vinden bij de hulptoegangen op het RAFTresoar.
Jan Post.

