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A. Huwelijksinbreng van Franke Hendriks bij Japke Siegers. 

1715 opstel wat ick gehadt heb doen Francke de alderheijlijngs 1715 bij mij met sijn soon in kam 

woonnen doe ick met hem troude den 4 9ber 1715. 

1 voor eerst et lijnnen 
26 fijnne lackens en 16 groofe lackens en 2 half lackens, som 43-2 half, en 33 wijte 
sloopen en 2 bonte sloopen, som 35, 4 pueldocken, 3 fafellackens dopies en 8 dopies 
seervetten en 4 wijette handocken, 2 dopies glasgeerdijnnen en 2 klosterdocken, 12 
grootte kijnderdoecken en 2 grotte dopies docken, en 6 kleijne dopies docken en 23 ellen 
fijn lijnnen en 30 ellen hemdtsdock en 20 ellen groudocken toppen. 

1&2 volgt et beddegoet 
3 beedden, 4 pulen en 9 hooftkussens soo kleijn als groote, 3 bonte deckens, 3 spanse en 
een blauue decken, 7 in et getal en een bonte weegedeckens, met een groen 
kijnderdecken, 2 paer groene gerdinnen geerdinnen, 2 bonte schorstienkleeden, 12 
stoelkussens, 2 reften, een spiegel, een kantie met een tennen lijt en 1 paer blaue 
gardienen. 

ten 3 volgt et koper en tijen 
3 tennen schutels, 6 tennen tafelborden, 2 tennen mengels en een half mengel en een 
ort 3 half verdelties, 2 st kanties, 4 tennen kroskes en groote pepkan, 6 tennen koppen, 
een tennen trachter, 2 tennen kandelaers, twee tennen soutvaten met een tennen 
mosterpot, 2 tijnnen kommen en 36 lepels, een tennen waeterpot, oock een tennen 
lamp. 

ten 4 2 ketels, een gotlijng, een mesken pantie met een stal, 2 koperen potten, een koper 
komfoor, een mesken kerssnuiter en een meschen gattiepanne en een meschen 
opsetter, noch een mesken pantie met een eser stael, 2 groote ieseren potten en een 
hooge van 2 halffkanne groot, dat is de darde, een mesken streckieser, een mesken 
schumspaen, een koper ledt en een eierspot, 3 kooper bierkraennen en een kockpant 
ieser. 

ten 5 volgt et ieserwerck 
een hael, een hangerieser, een tang, een asschoop, een ruster, een ieser ellen, 2 ieseren 
spietten, een ieser lepel, een forckien tot oollijkock backen, een kock mede twe ieser 
houmessen, een ieser hangelkander, een groote stande kander met 3 voeten, 2 ieser 
treften, een groote [geknoeid], een de hanckt, een hackvat met een hackmees. 

ten 6 een ijock met iser kettens, 3 houten emmers met ieser hoepen, 2 tobben met ieser 
hoppen en een kleijn schordeldocks waskerstopke, 12 stoelen en een groete stoel met 
leer en een houten backien tot kleijngoet en een eijser rack en een rack met pannen, een 
schutelwaskerstonestie. 

7 een groote eecken kast en een stabank en een groote ronde tafel met een kleijne ronde 
tafel en een teeblaet, een vloerveger en een mankelstock, een stoffer en mangelbort en 
mangelstock en 3 houten meeltijnties en een suptientie, 2 lepelborden en drie sulver 
lepels en sijt sulver bestaende in hack 4 ketten koker daerop verkie? en inees een 
speldekoker en scheer en rijem met sulver en een sulver bugeltas en hack 4 gouden 
rijngen en krallen met een sulver slot, een sulver ooresjers en 2 gouden spelden en 2 
sulver pijepen  en 2 sulver gaspen en 12 hemrockknopen en 18 knopen aen borsrocks 
mouuen, 3 sulver spelden en 210 gulden aen gelt soo out gelt al ander gelt. 
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B. Het deel van Japke Siegers uit de erfenis van moeder Lysbeth Eelkes. 

Opstel wat Francke en ick van mijn moeder Lijsber Eelckes ontfangen hebben tot erfschiep na haer 

doot den 24 maert 1718. 

20 lacken soo vijen als groue, 9 sloopen, 9 manshembden, 9 vrouwenhembden, 2 tafellacken, 4 

serwetten, 4 handocken, een lackens huijck, een swart schort, een wollen warpen en een borstrock 

met een paer Seerdammer bratten in ouden?, 4 schordeldocken en een rest klijen goet, een Spanse 

decken met een bonte decken, een bed met een pul en 2 hooftkussen en 4 stoelkussens, 2 stoelen, 

een lanteeren, een meschen bedtpan, een koper potie, 2 iesere potten een kleijn en groot, een tenne 

oort met een ket, 4 tijnnen lijepels, een treckpot met een koffetrom, een bont kastijen daer op 2 

bonte vlessen en een sulver lepel en 4 ducketonnen en 2 recksdalders en 2 halve docketon aen gelt 

en een bert mantie schellengh en op de sulver lepel hebbe wij van Antie toe kregen daer haerder 

swaerder was al mijnne een gulden en 16 stuvers en noch een mantelstock, oock een lijchter op et 

bed 

en mijn suster Frouckien en haer man en Antie en haer man hebben nevens ons [geknoeid] deelt? en 

Antie Sijegers en haer man hebben tacksase goederen ontfangen bij mijn moeders leven en wij 

hebben et na ons moeders doot verlijeckertdeer soodat sij voor 86 gulden en 17 stuvers 8 penningen 

ontfangen heeft en mijn suster heeft daer tegen ontfangen soo veel out gelt en ick et hues dat op de 

Groene wech staet dat ick daer nog op rest waer, dit is geschiet op den 24 maert 1718 en hebbe alles 

met maelkander vereffent op 21 gulden, na dat komt Frouckien van mij wegen te hus. 

Dese 21 gulden is door mijn soon Gerben Douwes betael op den 12 7ber 1718. Dese delenge en 

lijckerdase is geschiet op den 24 maert 1718 en heb de 21 gulden aen Gerben Douwes weer vereffen 

en sijn tot daeto deeses effen. 

C. Door Franke Hendriks en Japke Siegers verkochte goederen uit hun erfdeel van Lysbeth Eelkes. 

Aenteijkenge wat Francke van et mijnne goederen verkoft heeft dat wij van mijn moeder Lijesbert 

geerft hebben 1718 

Vereerst heeft Francke een Spanse decken verkoft aen Pier Kuper voor 2-5-0 

en aen Krab Antie verkoft van dat mijn moeders weest is een lacken met een hemt 
voor 

1-4-0 

noch aen Tijert Slaghsters wijef verkoft 2 lackens van mijn erf voor 2-0-0 

noch een hemt van mijn moeders verkoft aen Hanse meijt Kanne genamt van 
Worckom 

0-7-8 

noch heeft Francke een swart lackens huijck verkoft van mijn moeders aen de 
apteker Postemae voor 

3-10-0 

en soo veel swart stumeet tot een brock, dat stumeet heeft Francke verkoft aen 
Gerben Douwes voor 

2-16-0 

soo de de huijck de Francke vijn mijn eerf verkoft heeft opbroft heeft 6-6-0 

 som 14-8-8 

en mij keper de mij van mijn moder te delenhge vel de heeft Francke aen mijn 
suster Antie verbut soo dat Antie toegeven heeft op de sulver lepel 

1-6-0 

en een paer groene lackens stoelkussens aen Jan Plaijsier verkoft voor 3-0-0 

 som 18-15-0 

op den 4 appril 1719 de kussens aen Jan verkoft Jan Plasier 4-6-5 
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D. De (huis)administratie van Japke Siegers. 

den 8 janijwaers 1719 met Jan Jochans weer een jaer geackerdeert dat Antie een 
jaer bij ons bleven sal voor som 9 gulden en 2 pont toeback en een half verdel tee 
loij 
van Jan hier in ontfen soo voor en na 7 pont toeback ieder pont 8 stuivers 

soma 
2-16-0  

noch een half stuck butter van haer ontfangen voor 18 stuivers 3-4-0 

dit noch van Jan ontfangen 13 sparen eijder 2 stuivers 8 penningen 1-12-8 

en 4 balckies eder 9 stuivers 1-6-0 

dit bovenstande met Jan verreckent op den 16 augustus 1721 en verlijckerdeert 
en sijn effen 

 

den 8 jannijwares 1721 met Jan Jochams weer een jaer geackerdeert dat Antie sal 
verdienen 7-10-0 maar sij sullen een half stuck buter weerom geven 

 

Francke weer ontfangen een pont toeback 0-8-0 

noch weer een pont 0-8-0 

noch twe pont toeback  0-16-0 

noch een pont toeback 0-8-0 

een weer een pont toeback 0-8-0 

noch 2 pont ontfangen 0-16-0 

noch 2 pont ontfagen 0-16-0 

noch 2 pont ontfangen 0-16-0 

noch 2 pont ontfangen 0-16-0 

noch 2 pont toeback 0-16-0 

noch ontfangen stucken rek? eder 0-7-0 

noch een stuck rek? voor 0-13-0 

volgende blad:  

en 5 bladen schot eder 8 stuivers 2-0-0 

en weer ontfangen 2 pont toeback 0-8-0 

dit onstande met Jan Jochams verlijckerdeert en vereffent op den 16 augustus 
1721 en sijn effen 
en schroren 

 

wij van Jan Jochams ontfangen 8 plancken 
het schot 8 stuivers en 10 souderplancken eder 10 en 2 van 13 stuivers en 2 joffers 
8 stuivers van 13 een weerom sturt 
dit met Jan verrecken en sijn effen den 28 diestember 1721 

 

Imme 4 tonne kalck metbroft voor 2-2-0 

aen Hiescke oude pannen betalt 1-16-0 

aen Aen Smet betaelt van 2 bannen vermaecken 0-5-0 

noch Meijne metbroft 3 tonnen kalck 1-11-8 

 som 5-14-8 

volgende blad:  

den 16 augustus 1721 Gerben ons daen tot et huser 5 gulden 
den 21 feberwares 1722 van Gerben ontfangen 1 gulden 

som 5-0-0 

den 18 febers van Gerben ontfangen  0-18-0 

den 17 maert van Gerben ontfangen 1-4-0 

den 28 dessember van Gerben ontfangen 2-2-0 
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daer ick Emme de kalck met betaelt heb 
noch tot panne van Hescke op heeft  opschoten 

1-16-0 

 som 11-10-0 

dit bovenstand van Gerben ontfangen tot et husen  

den 9 julijs 1722 van Jasper ontfangen doe hij et gelt van Bawes burt het 3-0-0 

en van Kinckesom bart dat Jasper aan ons quam van wenst van ecken hout oock 
en 1 gulden 
10 stuivers tot stijensties en sijn gaspen onder ons bij rustende voor 

3-0-0 
1-10-0 
4-0-0 

dit heeft Jasper opschotten tot et husen, de gaspen heeft Jasper weer ontfang 
voor 4 gulden 

som 11-10-0 

volgende blad:  

1721 Wijerdtom 9 dagen hier tijemmert eder dag 12 stuivers soma 5-8-0 

hier in aen Wijerdtom betaelt 3-0-0 

noch 2 dagen en een sondagsmorgen 0-14-0 

dit betaelt aen Lammert van et bovenste 6-4-0 

noch weer arbeijt 4 dagen daghs 7 stuivers staen laeten 8 stuivers 1-8-0 

1722 noch 2 dagen van 7 stuivers stan laeten, 4 stuivers ontfangen 10stuivers 0-14-0 

den junij 17 1722 Alle Weerdts 2 dagen 1-0-0 

et omstande verreckent, dat hem daervan komt  2-0-0 

ander handschrift: 
opdat om deses alles verrekent wat Japke Sijgers en wij met melkander toe doen 
hebe komt mij drje gulden en tien stuijvers den achten feberwaris 1723 

 

volgende blad:  

ieder dag verdien 7 stuivers  

den 12 en 14 feberwares 1722 aen Lammert betaelt van 2 dagen tijmmeren 
den 18-19-20-21 betaelt 

1-0-0 

en verreckent 2-0-0 

den 25-26-27-28 dito 
aen Lammert rest de 4 dagen hier in betaelt voor hem aen Trijntie Lulof 10 
stuivers en voor 3 stuivers genever uijtschoten den 28 feberwaers en hem 6 
stuivers daen den 5 maert 

1-17-8 

11 st kanties genever 5-8- en hem daen 0-18 stuivers Gerben et gelt gehalt 1-18-0 

 som 2-1-8 

den 8 maert Lammer een half verdeltie genever 0-1-0 

den 15 maert Lammert 6 st kanties genever rest 0-3-0 

den 16 maert Lammert Wijeger 4 st kanties genever 0-3-0 

[geknoeid] suhoft? den 14 maert hem daen 0-6-0 

den 14 en 16 maert 1722 Lammert 2 dagen arbeijt en den 17 de vijer dagen met 
Lammert verreckent tegen genever en aen hem betaelt noch 

0-9-0 

den 17 maert det met Lammert verrecken de bovenstande en hij heeft van mij 
ontfangen noch som 

1-4-0 
van Gerben 
het gelt 

den 10 apprel 1722 Lammer een voltijnnen brock gemackt daer an verdient 0-8-0 

volgende blad:  

den 10 november 1721 Lammert Wijegers 6 mengels mee eder mengel 2 stuivers 8 
penningen 

som 0-15-0 

en hem dan 2 stuivers 0-2-0 

en voor hem uijtschoote voor genever in 3 reijs 0-2-0 

noch een half mengel mee 0-14-0 
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den 5 november 1721 voor Lammert uijtleijt doe Popke bij hem waer voor een 
half mengel genever 

0-1-8 

den 3 november Antie 2 dagen tot Lammerts geschrort 0-8-0 

Sent Steffens dagh uijtschoten 0-2-0 

den 26 dessember 1721 Lammert voor 3 bier 3 in een met suiker en aijijen 0-6-0 

den 1 jannij 1722 desefe rest  van genever 0-1-0 

Lammer een half mengel bier 0-0-12 

den jannijwares Francke op et verlaet vijf sent? en tot Heeres voor Lammert 0-5-0 

de selfe noch van genever 0-1-0 

de selfe noch van genever 0-0-8 

de selfe noch van ? [geknoeid] 0-0-2 

noch van genever en hem daen 0-6-0 

volgende blad:  

1722 aen Gererben en Elske mijn hus verhurt voor 24 gulden  

hierin ontfangen et wascken voor 9-0-0 

en aen Jan Kopper heeft Elske betael voor mij 7-0-0 

noch betael voor Hert Idser 3-0-0 en no noch 8 gulden r 8-0-0 

1723 weer aen Elske verhurt voor 24-0-0 

hierin weer ontfangen et jaer wascken 9-0-0 

en van Pieter Douwes butenvoght van de afterkamer heb ontfangen 9-0-0 

en de restant ontfangen van Sijnt Welckes 6-0-0 

dit jaer is betalt aen maij 1724  

1724 nu weer verhurt aen Sijnt Wijlckes voor 25-0-0 

hijer in ontfangen van Sijent in vermijndereg 9-0-0 

en van de afterkamer van Olbe butenvoght 10-0-0 

soo dat Sijnt noch rest blijeft 6 krolijguldens 
de 6 gulden van Sent ontfangen na dato 

 

1726 aen Sijnt de achterkamer verhurt voor 10 krolij gulden van Sijnt ontfangen 
en de voorkamer aen Anne Martens en Elske verhurt voor 15 krolijguldens gehel 

25-0-0 

den 18 september 1728 ontfangen in vermenderenge van Anne Martens van 
hushur 

11-10-0 

en de rest met Elske ofrost en heb een out leder pul ontfangen soo dat sij de huer 
voldaen heeft 1730 

 

1728 meij den kamer verhuert aen Goijtse Jannes Wijerts soon daer sijn vaer borg 
voor is 
hierin ontfangen van Jannes Wijerts in vermendrege 

8-0-0 

en rest noch acht gulden 8-0-0 

volgende blad:  

in het selve jaer 1728 de achterkamer verhurt aen Antie Goijtses voor 10 gulden 
en daer in ontfangen een half jaer huer 

5-0-0 

van dat jaer rest bleven vief gulden  

1729 Aentie Goijtses de kamer aen haer houden voor 10 gulden en daer in 
ontfangen van de buten voegden 5 gulden daer onder 4 stuivers van glasen de doe 
brocken sijn 

5-0-0 

daer van is Antie rest vijef en 4 stuivers soo dat mij van Antie noch komt en rest  10-4-0 

1729 aen Jan Jouwerman de voorenste kamer verhurt voor een jaer en sal alle half 
jaren betaelen 8 gulden dat is in et jaer 

16-0-0 

hierin ontfangen 2 gulden in de mant van apprel noch 4 gulden 
den 1 junij 1730 noch 2 gulden rest noch 

8-0-0 
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den 28 meij aen Jan Jouwerman de achterkamer verhurt voor een half jaer voor 5 
gulden en als Antie Goijtses weer te hus komt om dan aen haer weer over te 
laeten als sij daer in wel en Jan heeft daer een jaer in woont daer van rest 

10-0-0 

1730 aen Jasper Douwes de voorkamer verhuert voor 15 gulden  

den 1731 Jasper de kamer houden voor 15 gulden  

en 1732 heeft Jasper de kamer noch houden voor 15 gulden en hierin de 
grontpaght van dit jaer heeft Jasper te goede 2 gut gulden 

 

volgende blad:  

1731 Antije Sijijes de achterkamer hurt voor 10 gulden  

1732 Antije de kamer aen haer houden voor 10 gulden 
het eerste jaer huer is betaelt 
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