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SIETSE HARINGS NAUTA (1759 - 1800)

1. PLAATS IN DE AFSTAMMING

BROERSMA-LIJN

VADER-LIJN

Ocke Gerritsen
Pier Ockes Ockema
Eelcke Reiners

Ocke Piers

Reiner Eelckes

Pier Ockes Broersma
Hylck Piersdr Broersma

Jelle Reiners
Reiner Jelles Broersma
Jurjen Reiners
Jelle Jurjens Nauta
Haring Jelles Nauta

Sietse Harings Nauta

Lolle Harings Nauta
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2. BESCHRIJVING
Sietse Harings is het derde kind en de tweede zoon van Haring Jelles Nauta en
Trijntje Sietses Storm. Hij wordt in Woudsend op 10 mei 1759 gedoopt.
Hij wordt boer over de Ee bij Woudsend, op de
oostkant, onder het behoor van Teroele in
Doniawerstal.
Ongemakkelijk voor de bewoners, die meest met
het dorp Woudsend van doen hebben en daar ook
naar de kerk gaan.
Naderhand gaat Sietse een boerenbedrijf samen met
zijn neef Haring Oebeles, zoon van zijn zuster
Geertje Harings Nauta en haar man Oebele Piebes,
runnen.

………………………………………………………………………………………………
1769-1786 derde periode veepest,vanaf 1782 inenting op grote schaal
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
1772-1773
Economische crisis, neergang van activiteiten in visserij en nijverheid,
hoge werkloosheid;
………………………………………………………………………………………………

1773
Sietse wordt met zijn zusters en broers genoemd in het testament van zijn ouders
in 1773 . Zijn broer Durk (geb. in 1761) is dan al overleden.
Op 10 juni maken Sietse’s ouders Haring Jelles Nauta en Trijntje Sietses hun
testament op. Te lezen valt dat Haring ziek is (“na den Lighame niet wel gesteld
zijnde”), Trijntje is redelijk gezond. In het testament treffen we Sietse, met zijn
zusters Geertje en Aeg en zijn drie broers, Jelle, Lolle en Dooitse Harings aan als
erven.
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TESTAMENT
van
Haring Jelles Nauta
en
Trijntje Sietses Storm
Egtelieden te
Woudsend
10 junij 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 ……
………………………..
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 , ……….
……….
De langstlevende wordt … Erfgenaam in ’t vrugtgebruik ad vitam, van alle onse
geene uitgezonderde na te latene goederen … Er wordt bepaald dat de boerderij
niet verkocht mag worden, er staan regelingen in voor de minderjarige kinderen,
voogden, leningen uit de boedel en de verdeling.
Acht dagen later sterft vader Haring Jelles Nauta , Sietse is dan 14 jaar oud.
De volledige tekst van dit testament staat in het hoofdstuk over Haring Jelles
Nauta (040.14).
Na 1773 zien we lange tijd geen akten of documenten waar Sietse een rol in speelt.
………………………………………………………………………………………………
1789 Op 14 juli begint de Franse revolutie bij de Bastille in Parijs;
………………………………………………………………………………………………
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1791
We zien Sietse terug in een lening van Jelle en Sietse Harings Nauta.
In april 1791 lenen ze van Marten Jacobs:

Jelle en Sietse Harings Nauta, huislieden te Woudsend, schuldig aan
Marten Jacobs te Woudsend en veerman op Amsterdam,
ieder Cg 700,- a 4%.
Voor deze lening staan de andere erven van Haring Jelles borg.
Iedereen gaat ermee akkoord:
Aag Harings Nauta en haar man (Jacobus Willemse de Bock),
Lolle Harings Nauta,
Dooytzen Harings Nauta
en
Jacobus de Bock en
Jelle Harings als curatoren van de wees Haring Oebeles *),
alle te Woudsend,
door allen getekend te Woudsend op 7 april 1791
(opm: de lening is in 1794 afgelost)
*) Haring Oebeles is de zoon van Geertje Harings Nauta en Oebele Piebes, in
leven echtgenoten te Woudsend, zij overlijden tussen 1784 en april 1791. ( zie ook
hoofdstuk 050.1 van Geertje Harings)
1792
In 1792 overlijdt Sietse’s moeder, Trijntje Sietses Storm. Hij is nu 23 jaar.
Op 28 december van hetzelfde jaar 1792 verkopen Sietse en zijn broers en zuster
het huis met perceel-aanduiding R186 te Woudsend. Kopers zijn Sietse Piebes de
Jong en zijn vrouw Yes Reinders Zoethout
……………….
…… Lisk Sietses Storm (zuster van Trijntje), weduwe van Walle Hoytes

en de erven van Haring Jelles Nauta, allen te Woudsend, en
Poycke Jans Hollander te Stavoren,
ieder voor 1/3e deel,
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verkopen aan
Yes Reinders Soethout en Sietse Piebes de Jong, echtelieden te Woudsend
een huis aan de Voorstraat te Woudsend.
Als naastlegers (buren):
Rintje Johannes erven ten oosten,
de Voorstraat ten westen,
de Buirensteeg ten Noorden en Zuiden,
voor Cg 605,- (Caroli guldens)
Getekend door:

Lisk Sytses Storm
Douwe Annes als curator

Aeg Harings Nauta

Lyckle Walles als curator

Sietse Piebes de Jong per proc. van

Jelle Harings Nauta

Lolle Harings Nauta

Sietse Harings Nauta

Wieger Annes Visser per procuratie van
Doytze Harings Nauta

(Koopbrieven Wymbr.dl 71 Folio 96 R186, 28 dec 1792)

De zaken van Lolle Harings Nauta worden in deze transactie waargenomen door
Sietse Piebes de Jong. Lolle Harings is in deze periode zeevarende, kapitein op het
kofschip “Wytske Michiels Tromp van Visser” uit Woudsend.
(zie ook hoofdstuk 050.6 van Lolle Harings Nauta.
Een dag later, de 29e vindt er nog een transactie plaats, de verkoop van een huis
in Woudsend , bestaande uit twee kamers:
(Koopbrieven Wymbr.dl Folio 94, 29 dec 1792)

………………………………………………………………………………………………
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1793
ACTE VAN SCHEIDINGE

In 1793 wordt de boedel verdeeld onder de erven Aeg, Jelle, Sietse, Lolle en
Dooitse Harings Nauta, plus neef (wees) Haring Oebeles, ondersteund door zijn
curatoren. Iedereen zal een zesde van de boedel krijgen, maar er staat ook
vermeld om de erfdelen niet publiekelijk te verkopen, maar zoveel mogelijk in de
familie te houden. Er staan twee boerderijen op de oostoever, die verdeeld
moeten worden, “het oude huis” (noord) en “het nieuwe huis” (zuid), de
resterende andere landen en watermolens moeten ook verdeeld of verrekend
worden.
Bij de boedelscheiding krijgen Sietse en Haring Oebeles:

…. Sietse Harings Nauta en het weeskind Haring Oebles ieder eenzesde part,
samen eenderde part ofwel 47 pondm binnen en 15 pondm buitenland uit de
Zuidelijkste landen van de plaats, thans erbij Jelle Harings Nauta in gebruik, alles
naast en aan elkaar gelegen … (aan de oostkant van de Ee bij Woudsend).
Zij gaan samen in de zuidelijke boerderij wonen en werken. Jelle verhuist met
zijn gezin van de zuidelijke naar de noordelijke boerderij.
Het nieuwste, het zuidelijkste huis, wordt getaxeerd op fl 1.900,-, het westelijke
(?) of oude huis op fl 1.700,-.
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De kleine of Kloosterlandmolen bewesten de Ee op fll 275,-.
De grote molen op de oostoever bij het “oude huis” op fl 425,- .
Tezamen komt dit uit op een bedrag van fl 4.300,-, waarvan een ieder voor 1/6e
part of fl 716, 13 stuivers en 5 1/3 penning deel heeft.
Er wordt druk gerekend, hoeveel iedereen nog krijgt of bijbetaalt. Bij voorbeeld:
Sietse Harings en Haring Oebeles moeten fl 716 13 stuivers en 5 1/3 penningen
bijbetalen. Jelle, Lolle en Dooitse, die het “oude huis” zullen krijgen, hebben
recht op fl 195,- . Aag Harings krijgt dan nog fl 441,- 15 stuivers en 5 1/3e
penningen.
Er zijn nog meer en verder uitgewerkte bepalingen:
……… De grote molen wordt onderhouden door de 2/5 en 3/5 naar rato van de
landen; het malen zal moeten geschieden door de bewoners van de oude plaats,
dat wordt dus Jelle Harings Nauta.
Hij krijgt daar jaarlijks fl 38,- maalloon voor. Jelle betaalt zijn broers ieder jaar
fl 130,- huur. ………….. etc.
Zie voor de tekst van akte van scheidingen het hoofdstuk 040.14 over Haring
Jelles Nauta.
………………………………………………………………………………………………
1795 Frankrijk valt Nederland binnen over bevroren rivieren, de
uitgeweken patriotten keren terug onder leiding van Daendels.
Oprichting van een gewapend burgercorps, ook in Woudsend;
………………………………………………………………………………………………
1798
Het is weer lange tijd stil, Sietse komt niet voor in akten of andere documenten.
Uit het Floreenkohier van Teroele van 1798 blijkt dat Sietse Harings, samen met
zijn neef Haring, nog steeds het gezamenlijke grondbezit heeft.

…………..
…… samen (“massaal”) en elk voor de helft, in Teroele, gelegen ten oosten
van Woudsend, de Ee ten westen lopend in de Hinxterschar, groot in het
geheel ruim 140 pm.
Hoedt alhier wegens daaronder behorende landen aan deze kant van de Ee
gelegen en alle daaronder beklemd. ……
…………..
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1800
Op 11 oktober 1800 overlijdt Sietse Harings Nauta te Woudsend op 41 jarige
leeftijd. Sietse is nooit getrouwd geweest en laat geen testament na. Op 9
december worden zijn zus, broers en neef Haring Oebeles tot erfgenamen
benoemd. (RAW 110 folio 90)

9 december 1800

De erfgenamen van Sietse Harings Nauta,
Jelle, Aag, Lolle en Dooitsen Haring Nauta,
benevens Haring Oebles , zoon van Geertje Harings en Oeble Piebes, beiden
overleden,
allen onder Ypecolsga en Woudsend, geven aan dat ze ab interstato
(=zonder testament) erfgenamen zijn van
SIJTSE HARINGS NAUTA, overleden te Woudsend op 11 oktober 1800.
……………………..

Uit de boedelscheiding blijkt dat wijlen Sietse Harings en zijn neef Haring
Oebeles, nog samen de zuidelijke plaats en landen bewonen en bewerken. Elk
zijn ze voor de helft eigenaar. In Sietse’s akte van scheiding staat vermeld, dat de
meubelen en huisraad onder elkaar verdeeld moet worden. Hun boerderij zal
aan Dooitse Harings worden verkocht. Om de koopprijs vast te stellen wordt een
taxatie uitgevoerd door Haring Oebeles en Miggiel Ages Tromp. Na wat
gesteggel wordt de prijs vastgesteld op fl 1.700,-. De helft is fl 850,Op 20 december wordt in de Leeuwarder Courant een oproep gedaan voor hen
die “iets competeerd of schuldig is uit de nagelaten BOEDEL van Sytze Harings
Nauta …”. Aeg Harings is het contactadres.

8

SIETSE HARINGS NAUTA 01 AUG 2012 050.4

AANVULLEND DOCUMENT

Akte van scheiding erven Sietse H Nauta
17 mei 1801

Wij ondertekene Jelle H Nauta, Aag H Nauta Wedwe J W de Bock, Lolle H Nauta of
deszelfs gelastigden Sietse P de Jong, D H Nauta en Haring Oebeles, Alle voor
Gelijke Porties Erfgenamen van wijlen ons broeder en oom Sietse H Nauta in
leven ongetroud jonk man onder de Grietenij Doniawerstal Gezamentlijk te Rade
zijn geworden om die masale Boel van Sietse Harings Nauta en Haring Oebeles
niet langer massaal te houden maar dezelve onder malkander te verdelen en te
verkopen
En dat wel Eerstelijk dat wij onder malkander hebben gedeeld meubelen en
huisgeraden.
Ter Anderen dat wij de gehele massale Plaas onder malkander hebben verkogt Aan
de mede Erfgenaam Doitse Harings Nauta
En daar na zijn wij overgegaan op den 11 Maij 1801 op raadasie van Haring
Oebeles zelf, huisman onder de Grietenij Doniawerstal en Miggiel Ages Tromp,
huisman te Ypecolsga met Goedkeuring van de mede Erfgename om met haar beide
de masale Boel te taxseren welke met haar beide En volle Genoegen
14 Melke koejen hebben getaxseerd voor Een Zomma f 1403,4 hokkelingen en 4 kalven zamen voor

f 104,-

Een Klamp hoij voor een Zomma

f

33,-

De massale Huis.........? Rien? volgens taxsatie van
gepasserde Jaar Staad volgens Ever/ares? uitgedruk

f 285 - 5

Was ½ van de masale Boel welke Stande

f 1825 - 5

Bovenstaand Erfgename was toebehorende een zom

f 912 - 12 - 8

Welke wij gezamentlijke Erfgenamen op den Bovenstaande Pasato van den 11
Maij 1801 met volle genoegen aan wederzijden hebben overgedragen Aan Haring
Oebeles En hij het zelve heeft aangenomen volgens wederzijds Bewijs met Alle
Goedkeuring en Genoegen.
Hoewel hij er zelf bij was, vindt Haring Oebeles de taxatie toch te hoog. Hij
overtuigd zijn ooms en tante en brengt het bedrag omlaag naar fl 850,-
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Maar van agteren scheen Haring Oebeles berou te hebben van zijn gedaan werk.
En om al despuiten En zonder Regten De massale boel verders in vrede te scheiden
zijn wij gezamenlijk onder Getuige van den dorpsregter Wiebe Reins van Troele op
den 16 Maij 1801 tot een akkoord Gekomen in Plaats van het Bovenstaand
Getaxseerde voor een Somma f 850,- De ½ van de Massale Boel over te dragen
aan Haring Oebeles met volle genoegen En goedkeuring van Wederzijds
En dat wel onder die Condities dat Haring Oebeles nog zijn vrouw hier over Noit
enig Molest of ongenoegen Aan de Mede Erfgenamen Weer over zullen betonen
want het hem Alles in Zijn vrije Keus is gesteld. En dat wel onder gelofte om der
geheles massale Boel binnen de tijd van 8 dagen na de vertekening dezes met
Malkander Effecte maken en de Een de Ander rekenschap te doen en een ijder van
ons Decedenten hier beloven te berusten de Een de Ander hier in vermeld het
Vollen Effekt Doen Genieten onder verbant Als na regten
Was vertekend
Actums Woudsend den 17 maij 1801
w.g.
Jelle H Nauta
A Haring Nauta wed J W de Bock
Per ordere Sietse P de Jong Per Procuratie
D H Nouta
Harijng Oebbeles
Wijbe Reins Dorpsrechter
Opmerking:
(Lolle H Nauta ontbreekt met zijn handtekening, hij zit op dit moment
geïnterneerd in Yarmouth in Engeland.)
………………………………………………………………………………………………………………...
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AFWIKKELING
De afwikkeling van de inventaris van Sietse Harings Nauta is in handen gegeven
van Dooitse Harings. Op 9 juni 1801 is het papierwerk gereed en luidt:

Copia
Op heden den 9 Junij 1801 heeft Doijtzen Harings
Woonagtig te ypecolsga voor hem zelve en gelastigde
Van de verdere Erfgenamen volgens verthoonden
Procuraties de Eed dat deze eerlijk en getrouw is
aangegeven en willens en wetens in dezen niets is
verswegen, in handen van mij Commissaris uit de
Raad der Gemeente van Wymbritseradeel afgelegd.
In kennis ons Commissaris en Secretaris handen.
Actum
(was get) Gerrit Jelles Paulus Cornelis Scheltema
Accordeert met de Marginale Acte
In kennisse van mij Secretaris
Paulus Cornelis Scheltema

Inventaris in Cas van Collateraal overgelegd
aan
de Raad der Gemeente van Wymbritseradeel
door
Lolle Aagh Jelle en Doijtzen Harings Nauta benevens Haring Oebeles allen onder
Woudsend en Ypecolsga woonagtig in qlt als Erfgenaamen van haar wijlen
Broeder Sijtze Harings Nauta overleden te Woudsend den 1sten November 1800
om hier naar te voldoen het Recht op den Collateralen Successien volgens Placaat
in dato den 15 Maart 1791
Zijnde tot t leveren van dit Inventaris Prolongatien verleend tot 1mo Juli 1801

Profijtelijke Staat
1mo de helft der Zathe en Landen gelegen onder den Dorpen Teroelen
en Doniawerstal
en ..
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en aldaar genoteerd op no 12 bij de overledene als mede Eijgenaar
gebruikt geweest, staande aldaar in het geheel na aftrek der Lasten getaxeert op
hondert ses en sestig caroli Guldens tien Stuivers tegen den penning twintig
bedraagt zulks een
Somma van drie duisent drie hondert en dertig Caroli Guldens,
makende dus
voor deze helft een Capitaal van
f 1.665,=
II den levende Haven en Boeregeredschappen
zijn getaxeerd op
f 1.783,=
III 35 lood zilver is getaxeerd op
f 52,= 10
IV contant geld in den Boedel bevonden
ter Somma van
f
53,=
8
Profijtelijk bedraagt
f 3.553,= 18
Schadelijke Staat
I Een Obligatie ten Voordelen van N N groot aan Capitaal
dertien hondert gulden
f 1.300,=
intres hier op te kwaden tot de versterfdag
f 12,=
5
Transporteren
f 1.312,=
5
Transporteren
f 1.312,=
II Een Obligatie liggende ten Laste van
de overledene en
Voordeele van N N groot aan Capitaal
f 150,=
Hier zijn geen renten op te kwaden
III de Kosten der Doden Hand en verderen Particuliere
Bedragen na goede rekening
f 235,=
Schadelijke Staat
f 1.727,=
Profijtelijke Staat
f 3.553,=
dus meerder Profijtelijk
f 1.836,=
Aldus opgemaakt na ons beste geweten bereid zijnden
onder Eede te bevestigen dat willens en wetens niets
in dezen is verswegen Actum Woudsend de 8 Junij 1801
was getekend Aag Harings Nauta, Jelle H Nauta,
Haring Oebeles, D H Nauta
Accordeert na gedane arbeid Collateraal
Met de Originele Inventaris
In kennis van mij Secretaris
Paulus Cornelis Scheltema
12

5

5
18
13

