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Ate Rinnerts en Sjoukje Meynerts 408 x 409                      Boer en Boerinne te Oudega 
Inv. 57  RA 4406/6 en /7    Smallingerland  1725 

Inventaris ten sterfhuize van wijlen Sjouckien Meynerts, weduwe van wijlen Ate Rinnerts 
op ’t West van Oudega ‘ter’instantie ? van Hendrik van der Hoeven coopman te Groningen als 
man en voogd over Sytske Ates     en Fooke Wytses en Wytse Harmens als geauthoriseerde 
curatoren ……….. over Meynert, Jancke, Cornelis, Jetske en Mayke Ates, alle kinderen van 
Wijlen Ate Rinnerts en Sjoukje Meynerts in tijden echtelieden tot Oudega 28 december 1725 

Meynert en Jancke “geven aan” 

LEVENDIGE HAVE 
4 peerden, 1 fool, 15 koeien, 3 rieren, 5 hokkelingen, 6 kalveren. 
2 Friesche schaepen, 5 Drentsche schaepen. 
Een partije Eijnen op de Kooijen. 
10 hennen en een haan, 5 duiven, 
(Er staat duidelijk Kooijen (meervoud) Op de Schotanuskaart staan ook 3 kooien getekend, later kennelijk 
samengevoegd tot 1 kooi.) 

HUIJSMANNE REEUW 
3 wagens, 1 hoortsche wagen, 1 paar sitloegen, 2 wagenkisten, 2 eerdkarren, 1 sweepe,  
1 sleed, 1 ploegh, 1 ploeghketting, 2 eijden, 2 eijdekettinghs, 2 bargetrogen, 2 halsstroppen, 
2 paar kettinghs met jaaglijnen, 4 peerdetomen, 5 peerdebijnen, 1 zaal, 1 pofkussen, 
2 leren hammen met staartriemen, 2 paar zijlen, 4 zijlboegen, 4 losse zijlstrengen,  
2 hals joeken, 1 paar sporen, 1 roskam, 1 maankam. 1 peerdedeck, 2 bijnstocken,  
2 aghterlijnen, 1 donghkret, 1 praam, 1 bootje, 1 kloet, 1 zeil en treil, 1 oosvat, 
1 koekeppelstock, 3 zeijnen, 2 schraaghijsers, 2 sichten en haeken, 3 hooijforken, 1 setfork, 
1 stikker, 1 briede, 2 hooijpluckers, 4 rieuwen, 1 scheppe, 3 donghgrijpen, 3 loeten,  
1 tuinschoftel, 4 leppen, 2 slathekkels, 1 gad, 1 donghekkel, 2 ledders, 2 barten,  
enige losse planken, een pomp. 
1 tjenne, 1 tjennelid met een polsstok, 1 keesparse, 2 keesvatten, 1 butterschotel,  
1 butterkop, 4 tijnen, 10 melkvatten, 1 leegh farndel, 1 half kientje, 1 drankvat,  
2 houten melkemmers, 5 bornemmers, 1 roomschuttel, 1 suipschuttel, 2 butterloeden,  
2 melkjucken, 2 teemsen. enige losse touwen 
1 raspe, 3 fla lijnen, 2 flasbroeken, 3 heekels, 1 flasboeke, 1 rijpel, 2 wannen 
1 farndels moet, een partije hooij, een partije koe-koeken,  
een partije haver in ’t stroo, een partije rogge in ’t stroo, 14 lopen ingesaaide rogge in ’t landt, 
een partije boekweit uit ’t stroo, een partije reijd, een partije flas, 1 wijne, 1 aaltstecker, 
een partije dongh, 1 melk-halfmengele, 2 tinnen koemen, 6 tinnen schuttels,  
6 tinnen tafelborden, 5 tinnen koppen, 4 beekers, 1 drielingh, 1 tinnen mosterpot,  
1 tinnen zoutvat, 23 tinnen lepels, 1 butterlip, 1 spijpotje, 2 brandewijnskroeskes, 
1 fuirbecken, 1 goedling, 1 koperen schuimspaan, 1 ijseren staankandelaar,  
2 schamelfeijnties, 1 bierkraan, 3 trampen ?, 1 atschop, 1 fleijsgaffel, 1 tange, 1 rooster,  
1 strijkijser, 1 haal, 1 pitzeel, 1 hanghijser, 1 ungster, 2 treeften, 2 bijlen, 2 beijtels, 1 boor, 
1 tuinklaft, 1 koekmes, 1 hackmes, 1 stijkelsteeker, 2 zaegen, 2 dissels, 2 ijssporen, 
2 paar mesken instapels, 1 hammer, 1 snimes, 1 lijnkoeksforkie, 1 ijseren lamp,  
1 mesken lamp, 4 à 5 schapenbellen, een koperen pantie. 
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BED EN BEDSKLEREN 
5 bedden, 5 peulen, 10 hoofdkussens, 12 dekens, 66 lakens, 13 peuldoeken, 38 slopen,  
4 paar gordijnen met rabatten, 4 schoorsteenkleden, 1 tafelspreid, 2 kleerlijnen, 
1 stukkie half/zelf aangeraeden doek, 1 stukken blauw zelfs aangeraeden doek,  
1 stuk gebleekt linnen groot 25 ellen, idem 18 ellen, idem 22 ellen, idem 23 ellen, 
2 lapkes linnen van 5 ellen 

LINNEN EN WOLLEN KLEDINGE 
11 manshemden, 14 vrouwenhemden, 3 witte scholdoeken, 5 blauwe schorteldoeken, 
7 duitse mutsen, 3 tafellaekens, 6 servetten, 8 sokken, 2 relijften, 1 blauwe rok, 1 paar 
mouwen. 

HUIJSGERADEN 
2 kasten, 1 schuttelbank, 1 slaapbank, 1 kiste, 3 tafels, 16 stoelen, 4 stoeven, 3 tobben, 
1 vleeschvat, 2 spiegels, 1 spijntiel ?, 1 setbank, 1 boekkas met enige boeken, 
1 grote bijbel, 2 mantelstocken, 1 uirwerk, 1 mangelbord en stok, 2 spinwielen, 
2 melkborden, 2 leepelborden, 1 stofter, 1 handtvat ?, 1 heerdketen, 2 kleerkorven,  
1 broodschuttel, 3 handkorven, 1 naaijkorf, 2 fogelkorven, 4 meelvatjes, 3 meelpuijden, 
6 stoelkussens, 9 gordijnen voor de glazen, 1 leij, 1 scherm, 1 kaspel, 2 muizenvallen, 
eenige wighten, een partije speck, vleesch, enige worsten, 5 backen. 

STEENWERK 
6 schaelen, 15 stenen schuttels, 3 stenen kommen, 31 bonte butterschutteltjes,  
12 witte tafelborden, 6 klapmutskes, 3 pannen, 3 koppen, enige potten, 6 beierkes ?,  
1 kanne met tinnen lid, een bierkanne zonder lid, 3 grauwe kannen, 3 roode kannen, 
1 slijpsteen. 

GLAZEN 
3 bierglazen, 7 flessen. 

GEMAEKT SILVER 
1 silveren cap, 8 silveren lepels so ronde als platte, 1 silveren oirijser,  
1 silveren brandewijns kroeske, 1 silveren mes (ligt in stukken), 1 paar silveren gespen, 
1 paar silveren hemdsknopen, 42 platte silveren knopen, 1 silveren ringhtie. 

LEGGEND GELDT 
Een laadje, daarin: 2 gouden ducaten, 20 silveren ducaten, 3 halve ducaten, 1 rijxdaelder, 
2 halve rijxdaelders, 2 schipper schellingen. 
Een doosje, daarin: 9 rijxdaelders, nog een vreemd stuckien 
Een blauw bont sakje: 1 driegulden, 3 rijxdaelders, 1 halve ducaton, 1 daalder, 7 goldguldens, 
3 carolusguldens, 13 lighte schellingen. 
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DE VASTIGHEDEN 

- Seker zathe lands met de huijsinghe en schuijre cum annexis bestaande in bouw, wijd en 
maadlanden staande en gelegen op ’t West van Oudega bij wijlen Sjoukje Meynerts weduwe 
van Wijlen Ate Rinnerts metter doodt ontruimt. 
- De helfte van sekere garskamp onder Nijega bij Theunis Theunis gebruikt. 
- De derde part van seekere huijsinghe en schuijre cum annexis tot Oudega Bij Luytsen 
Harms bewoont en met denselve cum soc mandeligh 
- De derde part van seekere 2 mad maedelanden onder Boornbergum, mandeligh als boven, 
bij Minne Tjeerds gebruikt. 
- Sekere huijsinghe bij de Wal tot Oudega bij Claes Rommerts bewoont. 
- De derde part van seekere plaatse met huijsinghe en schuire op ’t West tot Oudega bij Evert 
Kiers bewoont, met Fooke Wytses cum uxoris mandeligh en ongescheiden. 
(Cum uxoris = uit naam van zijn vrouw) 
- De gerechte letste ? part van seekere camp bouwland, de Oscamp genaamt, met 13 mad 
maeden gelegen onder Boornbergum met Fooke Wytses cum uxoris, voor de ene helft ende 
…………………. voor de andere helft mandeligh. 
- De gerechte derde part van 11 mad gelegen buijten Oudega met Fooke Wytses mandeligh-> 
- Een ………… lands ten westen van Oudega bij mr. Ruird Johannes gebruikt, mandeligh als 
voren. 
- De derde part van een mad maeden gelegen in de Woldwarren bij de bijsitter Nicolaij 
gebruikt. 
- De derde part van een derde part van vier acker bouwland in Opeinde bij Foocke Theunis 
gebruikt. 
- De derde part van sekere hovinge en wier op ’t West van Oudega. 

BRIEVEN EN INSTRUMENTEN 

Een coopbrief en een ingeloste reversal in datum 4 martis en 1 maij 1696 wegens de geregte 
vijfde parte van seekere zathe en lands met gelijke quota van de huisinge en schuijre, sampt 
kooij etc tot Oudega bij Ate Rinnerts cum uxore van Jan Riemers en Jantien Riemers 
cum marito gesterkt voor 875 goltgulden gecoght en betaelt.      Beijde gequoteerd met   nr A 

De ingeloste reversal in dato den 18 maij 1686 wegens coop van een vijfde part van sekere 
zathe en landen met gelijke quota van de huijsinge en schuijre sampt kooij etc tot Oudega bij 
Harmen Jans als curator over Ate Rinnerts van de erfgenaam van Ate Ates voor 767 
goltgulden, 14 stuiver gecoght en betaalt.         Gequoteert met    nr B 

Een coopbrief in dato den 13 april 1670 wegens seekere 8 mad maeden gelegen buijten de 
Hooijdam bij Luitsen Sytses com uxore van Jan Martens voor 328 goltgulden gecoght en 
betaalt         nr C 

Een coopbrieft en een uitgelost reversal in datis den 31 maij 1687 en den 12 oktober 
1698 van voor 8 mad bij Harmen Jans cum uxore van Luitsen Sytses erfgenamen voor 
296 goltgulden gecoght en betaalt.           Beijden nr D 
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Een coopbrief met zelfde aanhef 
wegens 4 mad maeden ten westen van Oudega idem 
voor 348 goltgulden gecoght en betaalt          nr E 
Idem 3 ackers bouwland tot Oudega  348 goltguldens idem     nr F 
Idem anderhalf mad maeden “Tusschen Sletten” idem 25 goltgulden 14 stuiver       nr G 
Idem 3 mad maeden ten westen van Oudega idem  39 goltgulden          nr H  
Idem een sekere camp Bouwlands tot Oudega idem 450 goltgulden         nr J 
Idem een sekere huisinge en schuijre met de 2 ackers bouwland daaronder behorend idem 
         1000 goltgulden          nr K  
    
Idem een mad maeden onder Boornbergum idem 17 goltgulden  nr L 
Een coopbrief wegens een sekere mad maeden onder Boornbergum bij Ate Rinnerts, Luitsen 
Harmens en Molle Kiers in qlt van Antie en Lieukien Sytses cum maritis gesterkt voor 14 
goltgulden gecoght en betaalt.       nr M 

Een coopbrief gedateerd 7 april 1678 wegens coop sekere huijsinge cum annexis staande bij 
De Wal tot Oudega bij Meijnert Cornelis cum uxore van Pytter Jorryts cum soc 
voor 48 Car gld gecoght met een paghtbrief van Minnert Annes dat ingelost is, daarin 
liggende.                                nr N 

Een coopbrief 28 april 1722 met een onvertekend reversal daarin leggend, wegens de coop 
van de helfte van zes mad maeden de Reijdsloot genaamt, bij Sioukie Meinerets, weduwe van  
Ate Rinnerts van Mette Hendrix cum marito gecoght en betaalt    nr O 

Een coopbrief in dato den 9 maij 1651 wegens twee mad uitslaegen bij Ate Ates van Taetske 
Sierks voor 300 goltgulden gecoght      nr P 

Een acte van scheidinge tusschen de gesamenlijke erfgenamen van Wijlen de Bijsitter 
Meijnert Cornelis        nr Q 

Een obligatie in dati 28 april 1725 bij Luitsen Harmens ten profijte van Siouckien Meijnerts 
gepasseerd ten somma van vijfthondertvijftentnegentig Car gld. De uitgesette is in 
voorschreven dato 4 procent        nr R 

Een obligatie in dato den 3 oktober 1700 bij Wijbe Tjeerds cum uxore ten profijte van Jette 
Alberts, weduwe van wijlen de bijsitter Meijnert Cornelis gepasserd de somma van 200 Car 
gld met de interessen vandien sedert den 3 oktober 1720 tegens 4 procent vervallen       nr S 

-- Wegens een derde part ………… van sijn bewoonde huisinge …..mei 1726           62- 
-- Claes Rommerts wegens een jaar huir      mei 1726                                                   15- 
-- Tjeerd Sytses debet wegens achterstallig landhuir ,maart 1725 laatst verschenen     53- 
-- Tiete Douwes debet wegens een polle ? etc …….. tegen een voer reijd 
-- Theunis Theunis debet wegens huir van een halve grascamp 
-- Molle Kiers weeskind wegens een derde part van hetgeene bij Ate Rinnerts tot betalinge  
    van de mandelige schulden van Harmen Jans boedel was uitgescheten met interessen  
    sedert maart 1723                                                                                                         384-3  
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SCHADELIJK 

-- Mintje Eghberts komt volgens obligatie                                                                       400- 
-- Maijke Haijes komt wegens voorgeschoten penningen alhier in bewaring gebracht     53-4 
-- Luds Abes                                                                                                                     200- 
-- Theunis weewers kneght van voorschoten penningen                                                  200- 
-- Fooke Wytses komt wegens slot van rekeninge wegens ’t geene hij meerder wegens 
    doodtschulden als onderstand hadde uit gegeven als bij hem was ontvangen. 
  
-- Meijnert Cornelis komt (??) 

Aldus getekend Allardus Nicolay (bijsitter) 
                          T. H. Duijf (secretaris)                                                                                

Overgenomen uit de archieven door Sjoerd de Boer, april-mei 2012.


