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HARING JELLES NAUTA (1726 – 1773)

1. PLAATS IN DE AFSTAMMING

BROERSMA-LIJN

VADER-LIJN

Ocke Gerritsen
Pier Ockes Ockema
Ocke Piers

Reiner Eelckes
Reiner Eelckes

Pier Ockes Broersma
Hylck Piersdr Broersma

Jelle Reiners
Reiner Jelles Broersma
Jurjen Reiners
Jelle Jurjens Nauta

Haring Jelles Nauta
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2. INLEIDING
Haring Jelles Nauta is de laatste van de in totaal 14 kinderen uit drie huwelijken
van Jelle Jurjens Nauta. Zijn moeder is Geertje Dirks.
Hij volgt niet in de voetsporen van zeevarende voorvaderen en andere
familieleden, maar blijft aan de wal. Hij wordt boer op de oostelijke oever van
de Ee bij Woudsend, onder het beheer van Teroele.
Hij laat weinig sporen na, hij erft na het overlijden van zijn vader in 1750 de
boerderij in Teroele, waar hij al op woont en werkt.
Haring Jelles neemt de naam Nauta aan, net als zijn zuster Ytje Jelles. Oudste
broer Reiner Jelles verkiest de achternaam Soethout (of Zoethout).
Haring trouwt met Trijntje Sietses Storm, het paar krijgt 7 kinderen, waarvan 6
volwassen worden. De oudste dochter Geertje trouwt met een schipper (Oebele
Piebes), Aeg trouwt met een chirurgijn, de jongens worden boer, met
uitzondering van Lolle Harings, die rond zijn 15e jaar naar zee gaat.
Haring sterft in 1773, hij is dan 46 jaar oud.
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BESCHRIJVING
Haring Jelles is het zesde en laatste kind uit het (3e) huwelijk van Jelle
Jurjens en Geertje Dirks. Hij wordt op 29 december 1726 in de Hervormde kerk
van Woudsend gedoopt.
1750
Haring Jelles Nauta wordt boer en blijft zijn leven lang in Woudsend wonen.
Zijn ouders zijn welvarend en bezitten naast een houtzaagmolen (“De Jager”) in
Woudsend, een boerenplaats in Ypecolsga en een andere boerderij (met land en
vee) bij de Ee in Woudsend (behorend tot Teroele), waar Haring op woont en
werkt. In het testament van vader Jelle Jurjens Nauta van maart 1750 lezen we
dat het de bedoeling is dat Haring de boerderij in Teroele krijgt:

” …… krijgt Haring Jelles in desselvs aandeel een plaats met de
onderhavige Landen en vee zo als deselve thans door hem worden
gebruikt … “.
Jelle Jurjens Nauta overlijdt later in 1750.
1751
Hij trouwt op 19 september 1751 met

Trijntje Sytses Storm, een

schippersdochter eveneens afkomstig uit Woudsend. Het echtpaar krijgt tussen
1752 en 1767 zeven kinderen. Alleen Durk uit 1761, het vijfde kind, overlijdt
jong. In het ouderlijke testament, daterend uit 1773 staat hij niet opgenomen.
Een aantal documenten toont Haring Jelles in zijn leven als handelaar in grond en
land in Woudsend en omgeving.
Opvallend is dat we hem in documenten nergens tegenkomen bij leningen, hij
neemt ze niet en hij verstrekt ze ook niet.
1754
In 1754 lezen we:

Yme Duurds, huisman te Woudsend verkoopt aan
Haring Jelles Nauta
een reidpolle bij het dorp.
naastlegers (buren) zijn:
de Zuider Ee ten Oosten,
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‘t ... ten Westen,
de verkoper ten Zuiden en Noorden,
het geheel vrij van floreen en andere lasten
voor een somma van Cg 15,- (Caroli guldens)
(Koopbrieven van Wymbr 66 folio 283, 7 april 1754)

1760
In 1760 is Haring betrokken bij een zogenaamde wandelcoop (of : wandelkoop).
In zo’n koop wordt een stuk land geruild met een andere landbezitter. De
ruilwaarde hangt af van grootte van het oppervlak, de locatie, de kwaliteit etc.
Haring Jelles ruilt met Jelle de Boer. De inhoud van de transactie in Koopbrieven
Wymbr. (dl 66 folio 450) is slecht leesbaar, het jaartal is 1760, de datum is niet te
zien.
Haring Jelles krijgt 22 pondematen land aangeleverd in diverse stukken,
………
deels gelegen in de Welleschar,
(naastlegers = buren zijn):
de Hinxterschar ten Zuiden,
Haring Jelles Nauta ten Westen,
ten dele in de Hinxteschar (17 pondemaat), 2 pondemaat in de magere fenne,
Tjeerd Hendriks ten Noorden,
Hinxterschar ten Oosten.
(begrip: de pondemaat (Fries pûnsmiet) is een oude Friese vlaktemaat. In 1813
werd de pondemaat uniform vastgesteld op (bijna) 36,74 are.

Jelle de Boer krijgt daar voor terug 12 pondemaat in de grietenij Doniawerstal ten
oosten van het vaarwater de Noorder Ee en nog 8 pondemaat, de agte genaamd
in Wymbritseradeel en dan tenslotte nog 1½ pondemaat bij de wijde Noorder Ee,
gelegen bij het land van Sytse Sytses.
Ieder blijft de eigen floreen (belasting) betalen
Tenslotte wordt nog 2 maal 2 pondemaat geruild (o.a. ten oosten van de
Noorder-Ee)
Later in 1760 vinden nog meer landtransacties plaats, onder andere met Wybe
Remmens en de jonkheer Vegelin van Claerbergen.

4

HARING JELLES NAUTA 01 AUG 2012 040.14

1765
In 1765 koopt Haring Jelles een stuk grond van de Woudsender mr. timmerman
Tjeerd Hendriks, dat hij van de Provincie kocht uit de “insolvente landen” bij
Woudsend. Dit zijn landen, die door boeren verlaten zijn, omdat de opbrengst
van het land niet voldoende was om er de pacht en andere kosten van te kunnen
betalen. Het betreft een beschut stuk van 12 pondemaat “greijdland” ten oosten
van het vaarwater Suyder Ee. Volgens de opgave van de naastlegers, woont
Haring Jelles “ten oosten, zuiden en noorden”. Het is een stuk land wat hem
goed past, vlak bij zijn plaats en bedrijf. Er is ook een water- of poelmolen bij
betrokken.

“Zullen de coper nog boven ’t Kloosterland liggende sijn Poelmolen so
lange deselve niet verplaetst wordt te bemalen voor niet, maar ingeval van
verplaatsingen zal van deze last bevrijd zijn”
(Proclamaties Doniawerstal 107 folio 330
Verkoop insolvente landen T5 nr. 6472) 16 dec 1765

1768
De laatste keer dat Haring gemeld wordt in een grondtransactie is de koop van
11 pondemaat land door de erven Lykeltje Wierda in de “magere fenne genaamd
onder St. Nicolaasga of Idskenhuizen”, waar Haring Jelles ook 2 pondemaat
bezit. Verder blijkt hij ten noorden te wonen.
(Proclamaties Doniawerstal 107 folio 419, 27 dec 1768)

1773
We passeren vijf jaar zonder stukken te vinden.
Op 10 juni 1773

maken Haring Jelles Nauta en Trijntje Sietses Storms hun

testament bij dominee P.L. Couperus. Er staat geschreven:

“ …… terwijl ik, Haring Jelles Nauta na den Lighame niet wel gesteld
zijnde: dog ik Trijntje Sijtses Storm na den lighame redelijk gezond zijnde,
Edog beide ons verstand en zinnen magtig zijnde, niet uit deze wereld te
willen overlijden, zonder dat wij al vorens uit vriën wille en met vooren
bedagten gemoede gemaakt en geordonneerd hadden, dit ons Reciproocq en
wedersijds Testament, …..
De langstlevende wordt benoemd “ … tot Erfgenaam in ’t vrugtgebruik ad vitam,
van alle onse geene uitgezonderde na te latene goederen…” Er wordt bepaald dat
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de boerderij niet verkocht mag worden, er staan regelingen in voor de minderjarige kinderen, voogden, leningen uit de boedel en de verdeling.
Haring is ziek, hij overlijdt acht dagen later. Hij wordt 46 jaar. Alle kinderen zijn
nog minderjarig. Lolle en Dooitse moeten nog 9 resp. 6 jaar oud worden.
Jelle Harings, de oudste zoon, is 19 en de eerst aangewezene om met zijn moeder
te boerderij voort te zetten.
(zie de volledige tekst van het testament verderop in dit hoofdstuk)

1787
In het reëel kohier van 1787 bewoont Haring Jelles’ weduwe, Trijntje Sytses
Storm, het huis met Reeelnummer 186. Eigenaar is Sytse L. Storm cum ux., haar
vader of zijn erfgenamen.
Trijntje overlijdt in 1792. Ze wordt ongeveer 73 jaar.
1792
In december 1792 overlijdt moeder Trijntje Sytses Storm.
De erfenis van beide ouders moet worden uitgevoerd. Voor het einde van het jaar
verkopen de erven van Haring Jelles Nauta ( en Storm) twee huizen.
De afwikkeling van de boedel staat beschreven in hoofdstuk 050.2 van Jelle
Harings Nauta.

………………………………………………………………………………………………
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AANVULLEND DOCUMENTEN:

TESTAMENT
van

Haring Jelles Nauta
en

Trijntje Sietses Storm
Egtelieden te Woudsend
10 Juni 1773

In den name Godes Amen
Haring Jelles Nauta huisman en Trijntje Sietses Storm Egtelieden woonagtig te
Woudsend, overdenkend de zekerheid des doods en de onzeekere ure van dien,
hebben wij voor ons genomen, terwijl ik ,Haring Jelles Nauta na den Lighame niet
wel gesteld zijnde: dog ik Trijntje Sijtses Storm na den lighame redelijk gezond
zijnde, Edog beide ons verstand en zinnen magtig zijnde, niet uit deze wereld te
willen overlijden, zonder dat wij al vorens uit vriën wille en met vooren bedagten
gemoede gemaakt en geordonneerd hadden, dit ons Reciproocq en wedersijds
Testament, ’t welk wij willen dat bestaan zal als een Solemneel Testament, of bij
gebrek van enige Solemniteiten als een Codicil of minderen Solemneelen Dispositie
zo als die best na beschreven regt en ’s Lands costumen kan bestaan: God dan onse
dierbare zielen, en onse Lighamen de Aardsche begraffenisse na Christelijk gebruik
beveelende: zo treeden wij hier meede tot Dispositie van onse tijdelijke na te latene
Goederen. Revoseerende en doen te niete alle zodane Testamenten en codicillen,
als wij voormaals mogten hebben gemaakt, als willende dat deesen alleen stand zal
grijpen en Effect sorteren in welks doende:
Zo verklaren wij Egtelieden Testatoren Reciproque En alzo de eerst verstervende,
de Langstleevende te institueren om te stellen tot Erfgenaam in ’t vrugtgebruik ad
vitam,van alle onse geene uitgezonderde na te latene goederen, zodat de
langstleevende opkomsten zal genieten, en volkomen ook de magt hebben als
Eigen, ook de goederen te mogen vermeerderen, verminderen, verkopen,
verpanden, versetten dan alleen uitgesonderd onse Testatoren teegenswoordige
zelfsbewoonde Boereplaats met de huisinge, hieminge, hovinge en alle de landeriën
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daaronder behorende en zal de langstleevende van ons Testatoren niet mogen
verkopen, willende dat de gemelde onse bewoonde Boereplaats na de dood van de
langstleevende niet anders dan alleen onder onse na te latene Kinderen zelve zal
gebruikt ofte onder haar ofte kinderen alleen zal mogen verkogt worden, zodat
buiten deze boereplaats de langstleevende van ons Testatoren met de overige
goederen zal mogen handelen zoals dezelve dat goedvinden. Verders is ons
Testatoren wille en begeerte , dat na het overlijden van de langstleevende de
goederen van ons Testatoren afgekomen, als dan nog overig bevonden zullen
worden, Erven Kiezen en devolveren zullen op onse kinderen bij ons in Egte
verwekt, met name Geertje Harings Nauta, Jelle Harings Nauta, Aag Harings
Nauta, Sijtse Harings Nauta, Lolle Harings Nauta en Dooitse Harings Nauta,
dog wanneer na ’t overlijden van de langstleevende van ons Testatoren bevonden
wierde , dat een of meer van onse na te latene kinderen, den ouderdom van 25
Jaren nog niet bereikt mogte hebben, zo begeeren en stellen wij, Testatoren over
onse na te latene onmondige kinderen en goederen, Lolle Sijmons de Boer, en Sijbe
Melles woonagtig te Woudsend en Jelle Jurjens Nauta woonagtig te Hommerts.
En wanneer de langstleevende van ons Testatoren zig weeder in de Huwelijkse
staat mogte begeeven, als dan aan de genoemde Curatoren terstond uitwijsinge zal
moeten doen, van de nog overig zijnde goederen, en daaraf de helft aan gezeide
Curatoren voor ons Testatoren kinderen uitkeeren, uitgezonderd ons Boereplaats
met huisinge, hieminge, hovinge en Landeriën, die tot het vrugtgebruik van de
langstleevende totter dood toe zal verblijven. Ende Goederen buiten dezelve onder
opzigt der Curatoren zal worden geregeerd, bewaard en bestierd, tot zo lange dat
het jongste kind den ouderdom van 25 jaaren zal bereikt hebben, en als dan onder
onse na te latene kinderen, die dan in leven zijn, in gelijke Portiën zal worden
gedeeld. Wijders willen en begeeren wij Testatoren dat onse na te laten goederenzo
lange bij malkander en ongedeeld zal verblijven tot het jongste kind 25 Jaren zal
bereikt hebben en hun onderhoud, beneevens, of na de dood van de langstleevende
van ons Testatoren na Christelijke wijse daar uit zullen genieten, dog zo na de
dood van de Eerstverstervende van ons Testatoren Een of meer van onse kinderen,
met goedkeuringe van onse benoemde curatoren geraakten te trouwen, en enige
gelden tot hunne aanleggende kostwinninge benodigt mogten hebben als dan met
goedvinden van de langstleevende van ons Testatoren en Curatoren, uit de Boedel
zullen genieten neffens de Intrest van Drie Guldens ten hondert in ’t Jaar, welke
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intrest dan in de gemeene boedel zal keeren. Dog zo onverhoopt Een ofte meer van
onse kinderen met deese ons gemaakte Reciproocq Testament, voor, of na de dood
van de langstleevende van ons Testatoren niet mogte weesen vergenoegd, diezelve
zal vervallen van zijn Erfportie, hetgeene hem anders uit kragte van deezen zoude
mogen gebeuren, en zig te vreden zal moeten houden met de legitieme portie hem ’t
minste na Regte uit de Boedel competeerende, en den goedwilliggen onderhouders
’t overige daar van accesseeren, want wij alle het voorschreeven alzo na rijpe
overleg, verstaan; en ons volkomen begeerte is, dat de langstleevende van ons
Testatoren vri en onbelemmert, zonder van een eenige van onse geinstitueerde
kind of kinderen, hetzij in of buiten regten gemolesteert te worden, de Goederen zal
possideeren, en daar meede als vrij Eigen handelen, behalven onse Testatoren
bewoonde Boereplaats, huisinge, hieminge, hovinge en alle de Landeriën daaronder
behorende, welke de langstleevende van ons Testatoren niet zal mogen verkopen,
geheel, of enig deel van dezelve, maar alleen het vrugtgebruik tot zijn dood toe daar
uit zal genieten. Verders dat voor, of na de dood van de langstleevende van ons
Testatoren, het Ed Geregte van Wijmbritseradeel mag worden geëxcuseert om niet
de minste staat, Inventaris of beseegelings des Boedels te willen maken, zulks
volkomen overlatende aan de langstleevende van ons Testatoren, of na ons aan de
door ons omme benoemde Curatoren, aan welke wij alles volkomen toebetrouwen.
Dit dan kortelijk ons Testament reciproque uitterste en laatste wille, begeerende
dat hetzelve na ons overlijden derhalven ook punctuelijk en overbreeklijk wort
agtervolgd, in teeken van onse zeer ernstige meeninge, hebben wij deezen met ons
handen verteekend ter præsentie van nabenoemde personen, dewelke alle te zamen,
en ieder in ’t bezonder hiertoe van ons zijn versogt, om het als getuigen meede te
teekenen, na dat dezelve de Testatoren bij hun in persoon bekend, hebben bevonden
bij volle verstand, en hun beide hebben horen en zien verklaren, dat dit Testament
op hunne aangeevinge was geschreeven, en na naukeurige Examinatie, en
duidelijke voorleesinge, door den schrijver deeses, hadden bevonden, dat hun
meeninge uitterste en laaste wille, hier in prompt was uitgedrukt, zijnde voorts het
begin en einde deeses te voren geleesen aan de getuigen welkers namen zijn Jakob
Beernts, mr timmerman, Ulbe wopkes, veerschipper, Ruurd Tjittes mr
schoenmaker, Jan Kornelis mastmakers knegt, Hijlke Ages Tromp, mr zeilmaker en
Alle Douwes mr schoenmaker en Aaldert Bartels Idzerda Dorpsregter en schrijver
deeses, alle woonagtig te Woudsend, mannen van goeden gelove. Aldus gedaan in
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een context zonder tusschen koominge van enige vreemden handel, voordat alles
was verrigt, ten huise van de Testatoren met gesloten deuren op de 10den van den
maand Junius 1773.

w.g.
Haring Jelles Nauta
Trijntje sijtses stormer
Jacobus Beernts
Ulbe wopkes
Riurd Tjittes
Jan Korneelus
Hijlke Ages Tromp
Alle Douwes
A B Idzerda Dorpsregter
en schrijver deeses
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Acte van Scheidinge
Woudsend
1793 27 maart

Tussen de erven van

Haring Jelles Nauta en
Trientje Sietses Storm

Wij ondergeschrevenen
Aag Harings Nauta, wed J. de Bock, Sietse Harings Nauta, Jelle Harings Nauta ,
Lolle Harings Nauta (ofwel desselfs gelastigde Sietse Piebes de Jong), Dooitse
Harings Nauta (ofwel zijn gevolmagtigde Wieger Annes Visser) en Haring Oebles
gesterkt met desselfs curatoren (Jelle Harings Nauta, Douwe Annes, Liekle
Walles), allen woonagtig te Woudsend, exempt de beide laaste curatoren welke in
den dorpe Ypecolsga sijn wonende, wij dan te zamen zes in ’t getal, alle voor een
gelijke portie of aandeel erfgenaam zijnde van wijlen onse ouders Haring Jelles
Nauta en Trijntje Sietses Storm, in leven egtelieden onder Woudsend, in alle hare
nagelaten goederen geene uitgesonderd te rade sijn geworden die boedel niet
massaal te houden, maar onder ons te verdeelen en zoveel doenlijk na inhout van ’t
testament te scheiden, so hebben in gevolge van dien
Eerstelijk onder elkanderen verdeeld de losse goederen so van meubelen en
huisgeraden, en vervolgens Publijcq doen verkopen de huisen en kamers in
Woudsend, beneffens de geregte eenseste deel van het veer c.a. varende van
Woudsend op Sneek, de Joure, Workum en Balk vise versa, waarna sijn overgegaan
tot het deelen der landerijen van de beide plaatsen, beoosten de Zuider Ee, met
Kloosterland en de poelen daaraan zwettende onder Woudsend, alle ’t welk volgens
ons ouders Testament niet publijcq mogte worden verkogt om welks dan te doen,
en tot voorkomen van enige moeilijkheeden of ongenoegen omtrent deese
verdeelinge en Tauxatien daartoe eenparig hebben verkoren Leeuwke Aukes te
Woudsend , Ruurd en Pier Jentjes te Yepkolsga en Sipke Jans te Smallebrugge.
Welke eerstelijk aan Sietse Harings Nauta en het wees Haring Oebles na best
geweeten aan een ieder hebben toegedeeld eenseste part van alle geene
uitgesonderde voorn gemelde landerijen, en dus aan haar beide te zamen de geregte
eendarde part ofwel 47 pondm binnen en 15 pondm buiten land uit de zuidelijkste
landen van de plaats, thans bij Jelle Harings Nauta in gebruik, alles naast en aan
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elkanderen geleegen, de overigen naast elkanderen geleegen zo binnen als buiten
landen, benoorden even gemelde en dus van dezelve tot aan Jurjen Reiners
Soethout 12 pondm en andere liedens landen lopende, zijn toegedeeld en zullen
dus alle beoosten de Zuider-Ee geleegen toekennen aan Jelle Harings Nauta, Lolle
Harings Nauta en Dooitse Harings Nauta, ieder een geregte darde part en alzo
verstrekken tot een ieders geregte zesde deel van alle de massale landen zijnde het
overige een sesde deel toegewesen aan Aag Harings Nauta (wed. J. de Bock)
namentlijk het Kloosterland met de beide poelen te zamen groot geoordeeld 27
pondm te zijn en geschat dit deel waardig te wesen de eerst gemelde landen of 5/6e
deelen beoosten de Zuider-Ee geleegen zullende elkanderen weederkeerig de vrije
reed en drift, overgang en opslag doen genieten zonder enige hoegenoemde
uitzonderinge in de meerdere of mindere pompen aan elkanderen neffens elfst ’t
stuk goed doen: de zuidelijkste tweeseste parten moeten haar eigen landen so verre
strekken,behoorlijk neffens het hoogste winterwater bedijken, op 3½ pondm na,
welke door de drieseste gedeeltens moeten worden bedijkt als voorn, en teffens ook
alle de verdere dijkagie op die deelen leggende en daar aan behorende: nog zullen
diese deelen onderhouden de drie scheidhekken en de overige tot laste van de 2/6
deelen komen, dog de hek na de hinxteschar, als door beide plaatsen moetende
worden gebruikt, ook door haar te zamen moeten worden onderhouden, vervolgens
hebben voorn gemelde goede mannen getauxeerd de beide huisingen en de beide
watermolens, namelijk de nieuste of zuidelijkste, thans bij Jelle Harings Nauta
gebruikt getaxeerd op 1.900 Guld, het westelijkste of oude huis op 1.700 Guld. De
grote molen aan de oostkant van de zuider Ee op 425 Guld en de kleine of
kloosterlandmolen bewesten de zuider Ee op 275 Guld, dus te zamen 4.300 Guld
waarvan ieder ieder seste part competeerd 716 Guld 13st en 5 1/3 p.en nadien het
nieu of zuidelijkste huis is toegekend aan Sietse Harings Nauta en Haring Oebeles
twee sesteparten met de 2/5e deelen van de grote molenbelopende de zomma van
2.070 Guld en de wijle haar daar maar van competeert 1.433 Guld, 6 st, 10 2/3 pen
zo moeten die van de overige 4/6e yder thans uitkeren in gelde 636 Guld 13 st
5 1/3e pen; het oude of noordelijke boerehuis thans bij Sietse Harings Nauta
gebruikt, toegerekend zijnde aan Jelle, Lolle en Dooitse Harings Nauta 3/6 parten
lands met de 3/5e deelen van de grote molen belopende de zomma 1955 Guld: en
doordien haar is komende 2150 Guld, zo competeert haar dus 195 Guld dewelke
getrokken van evengenoemde 636 Guld, 13 st 5 1/3e pen blijft 441 Guld 13 st
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5 1/3e pen, die ontfangen moet worden bij Aag Harings (wed. J. de Bock) voor haar
1/6e gedeelte, als eigenaresse van de Kloosterlanden en beide poelen met de gehele
molen tot dat land behorende , weiders is bepaald dat in 2/6e in de 3/6e beoosten de
zuider Eede grote molen zullen onderhouden na rato van pondm land onder
dezelve hebbende of wordende bemaals edog het bemalen dier molen zal moeten
geschieden door de bewoner van de oude plaats, welke in de aanstaande jaren zal
zijn Jelle Harings Nauta, die voor de moeite ’s jaarlijks vooraf zal hebben en
genieten 38 Guld, mits het smeergoed tot zijnen laste en dewijl Sietse Harings
Nauta zal gebruiken de 1/6e part lands van ’t wees Haring Oebeles zo zal daarvoor
’s jaarlijks in te gaan met st Petri 1793’s wees curatoren betalen 130 Guld:
vrijgeld komen de reparatie van huisinge en molen pro rato sampt schattinge en
Reeel, ten laste van de eigenaar en nademaal Jelle harings Nauta op de oude plaats
komende te wonen, insgelijks weegens het jaar Petry 1793 ingegaan, in huizinge
zal hebbende twee parten lands aan Lolle en Dooitse Harings Nauta toebehorende,
zal daar voor zegge voor ieder seste part ’s jaarlijks voor huur mede moeten
voldoen 130 Guld vrij geld, komende reparatie van huis en molen na rato
beneevens de schattinge Reeel tot laste der eijgenaren.
Eindelijk komende tot den beswaarde schattinge tot laste van ieder sesde gedeelte
behorende, zo te vinden als mogelijk, zo is gereekend dat alle de massale landen te
zamen genomen belopen 185 pondm namelijk de grote plaats of 3/5 e parten 96
Sietse en Haring 2/6e parten 62 en het kloosterland met de beide poelen 27 pondm
te zamen beswaard
Te Woudsend met ligte Floreen
Te west Smallebrugge volle Floreen
Te Teroele ligte Floreen
Idem, volle Floreen
Te St Nic, volle Floreen
Tesamen

26.25
14
16.14.4

43.11.4
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