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1640 (i) 	
Oldeberkoop 

1640 telde Oldeberkoop 50 steadragenie boerderijen volgens het in 1698 opnieuw vastgestelde 
emkohier,dat het volgende als titel draagt: 

ihier en stegister van ie Stemîragende Personen ciiie Goederen gelegen in de respectieve dorpen 
?r Grietenie .......Volgens 't Regelement ende Resolutie der Ei.Mogende Heeren Staten deser 
?ovincie in date den 16 July 1698  genomen ende gearresteert,ende daer op gevolgde uitsebrij-
inge bij derselver gecommitteerde van den 20 dito geiaen,gewaeekt ten overstaen van de Ei.Heere 
igustinus Lijeklama & Nijeholt,Grietman (hier zijn ie woorden: over Opsterlant weggevallen.M.) 
iie te Heere Augustinus I-sklama & Nijehelt,Substituut Secretaris van gedachte Grietenie Opster-
int. 
iles conform het Cehier in den Jare 1640 vastgestelt. 
arder aan het eind van de opsomming der hoeven in Olieberkoop: 
Udus gedaen ende gebesoigneert,tot Oldebersoop in de kereke,bij mij onderschreven Grietman, 
bsente sesretario,ter presentje van de Dorprechter Laelius van der Vesht,de Heere Aennt Barels, 
sashimus Frankena en de Fissâl Poutsma,un kennisse vertekent,den 2 September 1698, was ver-
ekent L.van der Veeht,A.Barels,J.Frankena,B.(i.i.Bartholdus) Lijeklama & Nijeholt, met haelen T. 
ot''ma,notaris Publ.,aet 't Jaer en Yaent getal. 
'o 4-ivn'a. 

It dit Stemkohier lichten wij ht volgende: 

o. Plaets 	Eijgenaers 

o.8. Suffridus Lijeklama & Nijeholt,grietzan,nemine uxoris (d.i. namens zijn eshtgenoete),met 
haere susters. (Pijter Jansen gebruijker, d.i. pachter) 

Bij volgende gevallen zullen wij volstaan met de naam Suifritus Icklama en niet telkens 
ie toevoeging nomine uxeris cum sororibus herhalen. 

e.13. Suffridus Lyskiama 
0.17. Juffr. Hylok van Lijeklama,Eshte huijsvrouw van Jr.Ulbe van Aylva. 
.18. Suffridus Lyskiasa de halve cate een stemme . Beennt Harniens de andere halve cate. 

o.19.Hijlek van Lijeklama. (Claes Jan Wijbes iruijker). 
9.20. Suffridus Lyskiama ets. en Jan ses weduwe. 
0.24 Suffriius Iycklama etc. iS 

:..25. Juffr.Hylsk van Lysklama ete. en de erfgenamen van Eriso Terwisga. 
0 .. Juffr.Hylsk van Lyckiama 
Fo. . Suffridus Lyckiama ets.v34 
10.37. Suffridus Lyckiama etc. 
10. 36. Suffridus Lyek].ama etc. 
Fo.42. Suffridus Lyskiama ets. 
E0.45. Suffriius Lyckiama etc. 
îe.46. Suffridus Lyckiama 
I0 .47. Suffridus Lyeklama 
o.48. Suffriius Lyeklama 

(,.49. Suf fritus Lyckiama 

ran ie 50 stemdragende boederijen in Oldeberkoop staan dus in 1640 een 14 stuks op naam van de 
rietman van Steliingwef-Oosteynde: Suffriius lij-eklama & Nijeholt nomine uxoris cum sororibus, 
i.w.z. namens zijn vrouw met hare zusters.Zoals wij in een tweetal artikelen in de Nieuwe Oost-
3tellingwerver hebben aangetoond ,was Suffridus' echtgenote Je&ke Terwisscha,een van de drie of 
der dochters van Eyse Jans Terwisseha en Harmentje Stevens; de drie andere waren Antyn,Hiltje 
,ri Swaent.je.Het is daarom niet ze maar de mening van G.Mulder,dat deze boerderijen afkomstig zijn 
At het familie-bezit der Terwisseha's,zoals Dr.Bouwer schrijft in zijn hoofdstuk over Grondbezit 
in het boek over Oldeberkoop,maar volgens voor iedereen toegankelijke en leesbare documenten. 
Jij hadden deze mening reeds als een veronderstelling geuit in ons eerste artikel (zie N.O. van 
17 Juni 1971),omat wij eenstateerien,dat al deze boerderjen,met nog een groot aantal in te an-
tere dorpen van oststellungwerf,in 1698 in het bezit waren van de families Barels en Frankena, 
en wij toen nog alleen maar verm,eiden,dat ook deze Barels en Fraena met een dochter van E&se 
Qerwisscha en Harmentje Stevens getrouwd waren geweest. 
de gaan echter nog vérder,en constateren,dat ook de 4 boerderijen die op naam staan van Julfr. 



was verteelt.Daarvan is No. 12 een goed voorbeeld • In 1698  waren eigenaars: 
De Schrijver, van der Vecht - part 
Hultjen van der Vecht j part 
De Bijsitter Veltoamp !part 
ds.Paulus nu ier Vecht 4 vanpart 
Catharina Lenaerts als moeder en voorstanderse (=joogdes) over haere 6 minder- 
jarige weesen bij de. Ilarmanus van der Vecht voor - van -L part, samen 1  part 
De Bijzitter Iteekhof als vader en voorstander over" belde minderjarige 
dochters bij Jantjen van der Vecht voor! van part 
Jr.Gaajjn Carpentier nern* ux. voor de resterenke 1. part van part, is samen 
ook part 	 b 

De Bijsittet' Abelus van t'r Vecht) 
Jr.Hendrn A.van Reneoy,nom. 	5 S*-.. i_L 1- 
Sibilla van der Vecht 	 6 

Wat we we ook reeds in een vorig artikel hebben gezegd,moet hier nogmaals uitdrukkelijk 
werden geconstateerd: de familie Lysklawa & Nijeholt heeft hier in Oldeberkoep in 
1698 nog vrijwel geen bezittingen,en het  groot-grondbezit beperktzish tot twee nakome-
lingen van de familie Terwisecha: Bares en Frankena 

De toestand in 1728. 
We bekijken eerst weer de situatie van de 18 boerderijen van 1640 en 1698;Die  is nu 
alsvolgt: 

NoS* de heer Albartus Hubbelink nom. ux. 
NO-13. de heer A,Eubbelink nom. ux, 
Wo.17. ie heer Ajubbelink voer drie vierde 1 
N..18. deselye.4ié4è4-cW 1 
No.29. Aju»elink voor en Juffr.Ânna van Frankena voor 
fl2Lde heet J.van Frankena voorj  ,Jufrr.k3na van Frankena voor en de weduwe 

Heloma; voor de resterende 4 part. 
1(o.25. Â,liubbelink voor k ,deze1fe 3 Frankena's voor de andere helft* 
No.28. A.Hubbelink t ,A.van der Vecht- en de weduwe van G.Wismani- 
No.36. De  3 Franken's ieder voor i. (R'Srmijntie is nu de Weduwe Hefoma). 
11.. 37. A.Hub$elink 

-' 

 

NO-38- J.van Frankena 
110.42. de  3 Vrankena's 	ieder voer 
No.45.Â.Hubbelink 
No.46. A.Rubbelink 
NO-47. Â.Bubhelink 
No.48. Ajiubbelaak 
No-49. de 3 Fra.rikena's ieder voor]- 

Vergeleken hij 1698  is er niets veranderd,beialve dan dat Aernt Barels van het toneel 
(klein- ie verdweneü;hij stierf in 1702 en is opgevolgd door zzjndoohter,die hier vertegenwoor-

digd is achter de naam van haar echtgenoot: de heer Albartus Hubbelink,noaine uxoris. 
Verder is van de 3  Frankena 'e Hanijntje nu de weduwe Heloma. 
Behalve de zoëven genoemde en door hem namens zijn vrouw in bezit gehouden Terwisssha-
erfenis,blt de beer Albartus Ifubbelink in 1723 nog meer bezittingen in Oldeberkoep 
te hebben: $o.21,No.22 -.rnnngnnt  waarvan hij met Ja.nnes Gosses' kinderen ongeveer 
de helft be$it,N9.27 voor de helft, ,No.31 voor de helft,}49.33 voor de helft,No.349  
De Frankena!s bezitten naast de bovengenoemde ook nog No.41,met z'n drieUn voor de 
helft en 110,44 ieder voor Øn derde part. 
In het bezit van de twee 14roklama 's, Augustinus en Bartholdus is ren verandering ge-
koaen.Atlee* is Augustinus nu Ouî-grietn van Opsterlant. 



Bylek van Icklama,tot datzelfde familie-bezit van de Terwisse)a's hebben be-
hoord.Bij 110.25 staat dit er uitdru1ckelk bij vermeld ( zie: en te Rrfgenamen van 
i,ydeo Terwisga) ,en bij te overige valt het gemakkelijk af te leiden uit het feit, 
dat deze Bylok van Irck1azs een kleindochter was van Bylck van Terwisga,terwijl 
verder in 1698  blijkt,dat drie van deze vier boerd4Øn dan in het bezit zijn van 
Aernt Barels (No.17, 25 voor de helft,Ns . 28) JtanI z tnezk*nnneorx.&nl.1  24n.la 

andere helft van No.25 is gezamenlijk bezit van Joashia,Anna en Barsijntje 
a 

Voor het overige kan worden vastgesteld,dat — voor zover aan te namen is te zien — 
geen enkele persoon eigenaar is van neer dan twee boerderijen in 1640. ,behalve dan 
natuurlijk de bovengenoemde erfgenamen van Efle Terwissoha. 

'. De toestand in 1698. 
Het aantal boerderijen is nog steeds 50. We zullen eerst zien wat er met de 18 boerderijen 
van 1640 — zie boven — is gebeurd. 

110.6. de heere komt Barels 
N6..,13. de heere Aernt Barels 
No.17. dezelve Aernt Barels voor drie vierde( - 
No.18* idem, ook voor drie vierde I4' 	 - 
No.19. Ebrt Cornelis voor te helft,namens zijn vrouw, en Tryntje Hylokes de andere helft. (!i 
N9,20. de heere kent Barels voor één vierde en Juffr.Anna prazaena voor drie vierde 
l(o.24. de heere JoühSimzs Frankena,Juffr.Anza Prankena en Juffr.Iiaraijntie Frankena,ieter 

voor één derde part. 
No. 25. deselve drie Frankena' s voor de ene helfte, Aernt Barels voor de andere ketSte. 
Ii9.28. Aernt Barels; gedeeltelijk eigenaar ie 86k de Schrijver Laelius van der Vocht,die aan 

de familie Lyek].ama verwant was. 
No.36. de drie Frankena's ieder voor een derde. 
Ne-37. Aernt Barelé. 
No.38. Joaehimus Fiankena 	 ji ltv (5 44 	tc„.V fl)4.4' 
No.42. de drie Frakena's ieder voor een derde part 
'.45. Aernt BarelS 
n.46. Aernt Barels 
No.47.Aernt Barels 
N..48. komt Barels 
N..49* te drie Frankena's ieder voor één derde part. 

Het blijkt dus dat Aernt Barels van deze 18 boerteren 7 geheel bezit; van twee is hij voor 
drie vierde eigenaar (N48.13  en 17);van 1 is hij voor een niet aangegeven gedeelte eigenaar 
(No.28),terwijl hij :2 deelt net de drie leden van de familie Frank~ (N9.20 en 25).De Frankena 
zijn met zijn drien gezamenlijk eigenaars van 4 (N..e.24,36,42 en 49).Joachimus is alleen-ei- 
genaar van No.38,Asma Frankena deelt No.20 set Aernt Barels, en N•.25 delen de drie met 
Aernt Barels. 
Volledigheidsbaln vermelden we nog,dat in 1698 Aernt Barels 66k eigenaar is van Ne.34 
en dat de drie Prankana's dan ook No.41 voor de helft en No.44 geheel in eigendom hebben; 
drie boerderijen tus,die in 1640  niet op na..a van een Terwisga-erfgenaam stonden. 

£r zijn in 1698 twee nieuwe leden van de familie IGrcklaaa L Nijeholt verschenen als grondbe-
zitters :Augustinus Lyckiasa b Nijeholt, grietman van Opsterland,die eigena;;r is van 11.. 3,30, en 
50. Bartholdus, trietman van Stellingwerf-Ooatepnde,No.29.De na. •m van een der loten van de 
familie van der Vecht komen we ook nogal eens tegen als gedeeltelijk eigenaar van een beer-
&erij,evenals van de Bijzitters Laelius Velteamp en Meekhef. .Beide waren aan de Iqcklama's 
geparenteerd.Het:valt op dat in ve 1 gevallen de eigendom over een groot aantal personen 



15. 

II,b: Ligging en grootte van de boerderijen, 

Uit de gegevens vermeld in het Ploteenregister van 1818 zien wij,dat de opper-
vlakte van de boederjen is uitgedrukt in pondematen (daar "ponden" genoemd 
en dat deze voor de verschillende hoeven nogal wat variëert.Zo is de grootste 
dat is "de sat?Terwiçha'. 56 pondemaat en de kleinste NO-5  in de Boere-
streek slechts 22. 
No.23 was 52 p.m.,No.1 50 p.m.Nrs.12 en 29 waren 48,No.20 was 46,en Xrs. 26 
en 27 waren 45 p.n.,No.10 en 15 42 p.m.;Nrs.2,7,7,9 en 13 waren 40 p.m. 
Nrs.l4 en 18 waren 36 en Nrs.4,6,11,17,19,28  en 30 waren 35 p.m.Nrs.3 en 16 
waren 34 p.m.,Nr,25 was 30,Nr,21 was 27 en No.2 was 25 p.m. 
De totale oppervlakte van de 13 boerderijen in e Boerestreek (waar wij ge-
makshalve ook No.1,Het Hoogeveene, zullen rekenen) was 501 pondemaat, 
de 10 van Aekine waren samen 368 en de 7 van Terwische en De Buit samen 
294 pondemaat.Dat betekent voor de boerderijen in De Boerestreek geniddeid 
per bedrijf 38,5,voor die van Aeiinge 36,80 en voor die van Terwische/De Buit 
42 pondemaat. 
In Hectares uitgedrukt besloegen de 30 boerderijen 427,75 H.Â.,dat is gemid-
deld per bedrijf ca. 14,25 H.A.Dat is een gemiddelde dat aanzienlijk ligt be-
neden dat van Oldeberkoop,dat volgens Dr.K.Bcuwer ruwweg 20 H.A. bedroeg. 
Uit het register blijkt niet,of de heidevelden en hoogvenen bij de opgaven 
zijn inbegrepen,maar het lijkt waarschijnlijk dat dit niet het geval is.Deze zijn 
zeker tot de invoering van het kadaster grotendeels gezamenlijk bezit van de 
boeren gebleven. 
±itxn De in het floreenregister verstrekte gegevens betreffende de ligging 
der boerderijen zijn z6 sumrnier,dat men er geen duidelijk beeld van krjgt.In 
verreweg de meeste gevallen vernemen we alleen da naastliggende eigenaren, 
en daarbij dan toevoegingen als "ten Oosten de veenscheidinge" ten Zuiden de 
veldscheiding,enz,.enz.Raadselachtig zijn gmxznatn begrenzingen zoals 
'het Dorp",het Diep,de Gemeenêrift.de Lijkweg.Kan men bij de meeste hiervan 
zich nog wel een vage voorstelling maken van wat ermee bedoeld is,dat is 
niet het geval met het volgende: van hoeve No.20 wordt gezegd dat die heeft 
"ten Oosten de Weg,ten Westen de Vaart,ten zuiden en noorden als voren". 



PWBflRUIS'1I 
ter grieteije Ooststellingwerf opgemaeekt 

In ten jare 1818 

door ten grietzn en twee assessoren. 

(te grietman was Mr.Jan Albert Willinge (1816-1639) 

S PP E L S CE S. 

groot 50 pont lande 
De Zathe gequsteerd met 14o.1, hebbende ten Oosten de eigenaren van lije.29  ten Westen 
het Dp en ten N.crden te veenscheidinge in het veen.Bezwaart met derdehalve floreen. 
Antje Heeres ei$enaarsche van te halve sathe met bouw- en holland en heideveld. 

' Hendrik Jans Leertouwer bruiker. 
P.Gasinjet eigenaar van te andere helfte,uitgenomen voor een half mat hooiland,Pieter 
Jans Scheper competerende. 
hendrik Jans Leertouwer bruiker. Pieter Jans Scheper eigenaar van een half maé hooiland, 
bezwaard met een oord; zelfs bruiker. 

0.2: groet 40 pond lands 	 5d41. "" 
Pieter Et$es een derde; JobannaSibilla Geertruija Lewe en Sikke Boekhelt en derde ( 
waarvan competeert Jan Jans Leffert een twaalfde van het veen en Jan Preerka een 
twaalfde van hot land); Ij-oklama t 2(ijeholt tweevijftiende; van ten Berg een vijftiende, r 
tezamen eigenaren van No • 2 ,hebbende ten Oosten te veenseheidinge, ten Westen 14,.3, ten 
Zuiden te veenacheidinge en ten Noorden het Dttp; bezwaard met twee flerenen zes stuivers 
en twee penninen. 	 -. 
Antje Pieters IDruilcersche. 	k-v1-JA. 	Jh 

e.3: groot 34 pont lands 
Lazinert Lefferts Oosterloo eigenaar van 1o.3,  hebbende ten Oosten N..2, ten Westen N9.4, 
ten Zuiden en ten Noorden als voren. Bezwaart met 3 flerenen. 
Zelfs bruiker. JL.J 	 Wit4_R4e.,_êh4.,. 

No.4: groot 35 pond lande 
Wilt Pieters Pieters Ejjsinga te helft; te Patroon een vierde en Klaas Hendriks Dorprechter een 
vierde, eigenaren van deze plaats, hebbende  ten Oosten )Io.3, ten Westen het Kerkeland, 
ten Zuiden en Ioorden als voren. 
De Patroon van dezen torpe Eigenaar van enig land ten Oosten getachte eigenaars ,ten 
Westen NO-5,  ten Zuiden Drenthe, ten Noorden het ]a!p• Zelfs bruiker. 
( Het één vierÉLe aandeel van Klaas Hentriks Dorprechter volgens Koopbrief op 5 October 
1827 verkocht aan te Maatschappij van Weldadigheid.) 

M.5: groot 22 pond :Lands 
Wilt Pieters I@Irsinga eigenaar van 1o.5, hebbende ten Oosten cie Patroon, ten Westen zelfs, 
ten Zuiden de 're1t:cheitinge en ten Noorden Vochteloe. 

No.6: groet 35 pond lands 
Wilt Pieters Pin ta eigenaar van te zathe Io.6,hebbende zelfs ten Oosten,ten Westen No.71  
ten Zuiden en "orden als voren. 
Hier noch bij een akkertje bouwland, het ' 	fakkert" genaamt,voc-rschreven Wi, tPieters 

mede competerende. 
Eo.7: groot 40 pond lands 

Klaas Hendriks Lorprechter,eigenaar van de zatne No.7,hebbende ten Oosten No.6,ten 
Westen No.8,ten Zuiden Drenthe en tek Nocrden Vcshteloo. 
Dirk Lammerts Oosterbosch brui;: er. 

N0.8: groot 40 pond lands 
R.van_Lynden.4ee aerten (5),  Jan en Jannes_ Jans Gorter elk een vlerentwintichste (29) 
Klaas Tbewiis theunis Lieuwes,Alle Jacobs ieder een vierentwi.ntichste (L, ) ,Jannes Jans 
Terwissoba een vierentwintichstefl), Pieter i4jses-)- 	,R.van I&ntenL 	, Klaas Sakes 
en Hendrik Klases !L ,liendrilçj5j(oerts, Jan ijsee , 	,tesase eigenaren van No. 

fly0 	 Z9W 	 1720 



w 
1818 (3) 

Bette Pieters Oesterhof bruiker van 14o.18. 
50.19: stoot 35 pont lands 

R.van Igndennoa. 1flo eigenaar van ?4o.19, hebbende ten Oosten de Huiskaap, ten Westen 
de Koeat, ten noorden het Diep, ten Zuiden de veenscheidinge. 
Batte HeterO Oosterbof bruiker. 

No.20: groet 46 pont lands 
Susanna Christina Martha en Autusta B.gel,kinderen van Georgina Begel,eigenaren van 
No.209  hebbende ten Oosten te 	ten Westen de Vaart,ten Zuiden en Noorden als 
voren. 
Klaas Hendriks Dorpreehter bruiker. 

N.,21: groot 27 pond lands 
R.van Tjnden1  nos. 1fl. eigenaar van No. 21, hebbende ten Oosten de Lijkweg, ten Westen 
selfs, ten Noorden als voren. 
Dirk Jans Westerhof bruiker. 

C'ttekening: Noch een huysstede en enig land R.van Inden voorsz. ,naast voorsz. zathe, 
Dirk Jens Westerhof bruiker. 

No.22: groot 25 pont lands 
R.van IyMen no.. 1fle eigenaar van N,.229hebbende ten Oosten selfs, ten Westen en 
Noorden de eigenaren van No.199  ten Zuiden de veidsoheidinge. 
Dirk Jans Westerhof bruiker. 

No.23: groot  52 pond lands 
Jan en Klaa liendriks !Phiesinga, eigenaren van No.23, hebbende ten Oosten het 
Mandeveld, ten Westen No.24,ten Zuiden en Noorden als voren. 
Tennis SandÇs van der Duin bruiker. 

No. 24: groot 56 pOid lands 
Lammert Jans thiesinga eigenaar van No.24, hebbende ten Oosten N9.239ten  Westen 
het land de Tape genaamd, ten Zuiden en Noorden als voren. 
seifa bruiker. 

19.25: groot 30 pond lands 
Jan en Klaag Hendriks Thiesinga , Lammert Jans Thiesinga 4 , eigenaren van N..25, 
hebbende test Oosten N0.24,ten Westen Willem Bos Weduwe, ten Noorden de Maden, ten 
Zuiden Ne.23. 
Aaltje ReelèSs Bos bruikster. 

r\.26:  groot 45 poz$ lands 
Antje Halbes Dijk eigenaarsehe van N..26, hebbende ten Oosten Jan Thiesinas-kinderen, 
ten Westen Jacob Cornelis Bult,ten Zuiden R.vazi Linden, ten Noorden Jan Ebben te Boer. 
eelfe bruikersohe. 

N,.27: groot 45 pond lands 
bvan Linden namo lib. eigenaar van No.279hebbende ten Oosten selfs,ten Westen 
het dorp Elflloo, ten Zuiden No.30. 
Geert Jans tan de Buit bruiker. 

No.28: groot 35 poS lands 
Geert Jans van de Bult ,Jan Cornelie Buit ,Jacob Cornelis Buit - , eigenaren 
van N9.28,hebbende ten Oosten No.260ten Westen het dorp Eleloo,ten Zuiden No.27 
en ton Noorden selfa. 
JannesHaxeus Bouwmeester bruiker. 

No.29: groot S  48 ijond lands 
Jan aben de Boer! dan Jannes Allen! , eigenaren van No.299  hebbende ten Oosten 
No, 26, ten tieeten 'het dorp ilsloe, ten'l400rden het dorp Jangendijke, ten Zuiden No. 28. 
Jacob Cornelis Buit bruiker. 

No.30: groot 35 poS lands 
Jan Ebben de Beer! , Jan Jannee Allen{  ,eigenaren van de zoolstete op N6.30 
genaamd de Leege Buit. Vrij van floreen. 
Jacob Corne(lis Buit bruiker. 
Naastliggezit ten Oosten de eigenaars zelfs, ten Westen Jan Willen Bos, ten Zuiden 
het dorp Appels.ba,ten Noorden het dorp £lsloo. 



hebbende ten Oosten NO-7, ten Westen }Jo.9, ten Zuiden en ten Noorden als voren. 
Jan Jacobs Rus Etohen bruiker. 

(Aantekening: Bij scheidinge volgens Akte van den 23 December 1820 het aandeel van Roven lijMen 
aan A.B. Baron van Iynien. 
Volgens Koopbrief op den 5  July 1824 is de eigendom van Jan Jans Veenstra en 
Grietje Jans kinderen van Jan Allen,welke een zoon is geweest van Alle Jacobs, 
verkocht aan de Heeren Compagnons van de Opsterlandeehe en Ooststellingwerfeehe 
vaarten en vallaten. 
Volgens Koopbrief op den 27 Augustus 1827 is het aandeel van Wilt Andries van 
der Meulen en Theunis tindries van dor Meulen verkocht aan dezelfde Heeren 
Compagnons. 
Aan dezelfde Keeren Corpagnons ie volgens vertoonde Koopbrief op de 9 Juni 1829 
verkocht het aandeel van Jan Andries van der Meulen. 

Iio.9: groet 40 pond lands 

Klaas Tennis?  ,R.van Linden5  ,Jan en Jannes Jans Gorter, Tennis Lieutiesl , Albert 
0 	

11 	 zo 
Lieuties, Alle  JasobsL  ,Pieter E4jses ,R..van Ianêen 0  LCl9*$  Sakes en Hendrik 

Klasen- ,Hezt 	 l{ rikje Koerts-- ,Jan Bijees 1 , tezamen eigenaren van ..9,  hebbende 
za 	 32o 	 jbó 

ten Oosten Na.8, ten Westen No.lO, ten Zuiden en ten Noorden als voren. 
Jan Jacobs ituisehen bruiker. 

No.lO: groot 42 pond lande 
Niaclaas en Markus kinderen van Njeloma, eigenaren van No.lO, hebbende ten Oosten No.9, 
ten Westen Ilo.11, ten Zuiden en Noorden als voren. 
Lammert Lefferts Oostr1oo bruiker. 

No.11: groot 35 pond lande 
Suzanna Christina Martha en Augusta B.gel.kinderen van Georgina B.gel,eigenaren van No.lI 
hebbende ten Oosten No.lO,ten Westen No.12,ten Zuiden en Noorden als veren. 
Pieter Jans Sdheper bruiker. 
(Aantekening: Bij koop volgens Acte van 31 October 1826 aan Albert Berende Prakken. 

N9.12: groot 48 pond. lande 
R.van lijMen nos-lib. eigenaar van No.12, hebbende ten Oosten No.11, ten Westen lIo.13, 
ten Zuiden en Noorden als voren. 

' 	Jurjen Geerti van den Berg bruiker. 
10.13: groot 40 pont lande 

Susanna Chrijtjna Martha en Augusta B.gel, kinderen van Georgina Bogel, eigenaren van 
No.13, hebbende ten Oosten No.12, ten Westen No.14,  ten Zuiden en Noorden als voren. 
Pieter Jans $eheper bruiker. 

No.14: groet 36 pou4 lands 
Wy'chertien Pierts Vos,eigenaarsche van No.14,hebbenle ten Oosten No.13,  ten Westen 
de gemene D4ft,  ten Noorden en Zuiden als voren. 	- 
Alle Johanneè Jager bruiker. 

lIo.15: groot 42 pond lands 
Susanna Chriatina Martha en Augusta Bogel,kinöeren van Georgina Bogel,eigenaren 
van I{o.15, hôbbende ten Oosten de Meente Drift e ten Westen de iïssh,ten Noorden de ge- 
melde Drift!, ten Zuiden Drenthe. 
Pieter Jans Scheper bruiker. 

No.16: groot 34 pond lande 
dezelfde eigenaren als No.15,hebbende ten Oosten de Back, ten Westen zelfs, ten Noorden 
het Dorp, ten Zuiden de veenseheidinge. 
Klaas I1endriks Dorprechter bruiker 

No-l7: groet 35 pont lande 
dezelfde eigenaren als l4os.15 en 16, hebbende ten Oosten No.18,ten Zuiden en Noorden 
als voren. 

No,18; groot 36 pond lands 
R.van Linden nam. lib. eigenaar van de zathe No.18,hebbente ten Oosten 140.17,ten 
Westen 4J41ff&. ten Noorden het Diep, ten Zuiden te velischeidinge. 



1818 (4) 

Enige losse stukdcen; 

Susanna Christina Martha en Augusta Eoe1,kinc1eren van Gecrgins Bcgel,eigenaren 
van twee scheeren weide ge1een in te NU&elvenne. 

Idem: eigenaren van fïe Bistakker zoogezw.asi,e1egen op de Eseh te Appelscha, 
hebbende ten Oosten het v:sU, ten Westen Marten Hendriks kinderen. 

De Diaconie van -en dor;e .tppeleha een perceel lens in Ne.20. 


