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De textielwinkel van Ruurd Pieters in Harlingen (1710) 
Jeanine Otten (16-3-2017) 
 
De boedelinventaris van de doopsgezinde koopman Ruurd Pieters, die in 1710 in Harlingen 
overleed, geeft een kijkje in de rijkdom en gevarieerdheid van allerhande stoffen en linten 
die hij in zijn winkel te koop had. Een prachtige bron voor textielgeschiedenis, en 
textielhistorici. Daarnaast kunnen de winkelwaren enigszins vergeleken worden met de 
stoffenwinkel van Grietje Jacobs de Langhe, die in 1690 in Harlingen overleed.1 De stoffen in 
de winkel van Ruurd Pieters werden echter niet per el gewaardeerd, zoals bij Grietje Jacobs 
de Langhe. De verschillende soorten textiel vertegenwoordigden een heel kapitaal: de 
voorraad in de stoffenwinkel van Grietje Jacobs werd in 1690 gewaardeerd op 1048 gulden, 
de winkelvoorraad van Ruurd Pieters bracht bij verkoop in 1710 1533 caroliguldens op. 
 
Ruurd Pieters (Ruyrdt Pytters, Ruirdt Pyters) behoorde in het laatste kwart van de 
zeventiende eeuw en  het eerste decennium van de achttiende eeuw tot de vermogende 
Harlinger doopsgezinde kooplieden. Hij woonde aan het Franekereind tussen de Lammert 
Warnersbrug en de Turfdragersbrug. Tussen 1689-1709 werd zijn vermogen jaarlijks op 14 
duizend gulden gesteld.2 Aan onroerend goed bezat hij bij zijn overlijden in 1710, naast zijn 
huis met textielwinkel, hof en stal aan het Franekereind, een huis op de Schritsen naast het 
huis De Drie Spaarpotten, een huis op de Ossemarkt, een kamer in de Vijverstraat, twee 
kamers in de Lammert Warndersteeg en een panwerk (dakpanfabriek) onder Almenum, met 
naar schatting 200.000 a 300.000 pannen; daarnaast kreeg hij nog 14 Caroliguldens 15 
stuivers jaarlijkse grondpacht over verschillende gronden in de stad, en hij bezat een elfde 
part van de helft van de Noordermolen op de stadsvesten van Harlingen. In 1686 hadden hij 
en zijn zwager Jacob Meiles Ollema3 voor 108 gulden ieder een 1/24 aandeel van deze molen 
gekocht.4  
 
Toen Ruurd Pieters nog maar 12 jaar oud was in 1668, overleed zijn vader Pyter Tialckes 
(Pieter Tjalkes), burger en ‘Bolswarder schipper’ in Harlingen. Zijn moeder Sijke Ruurds was 
toen ook al overleden. Over het minderjarige weeskind werden als curatoren aangesteld: 
Jelte Ruurds, oom van moederszijde, en Frans Tjalckes, oom van vaderszijde.5 In 1672, Ruurd 
Pieters was toen 16 jaar oud, was Frans Tjalckes overleden en werd Jan Sjoerds, een 
aangetrouwde (behuwd) oom, curator over Ruurd Pieters en de goederen.6  
Ruurd Pieters trouwde op 28 juni 1680 in Harlingen voor het Gerecht met de 20-jarige 
Martie (Martje) Meiles Ollema, dochter van Meile Ulkes en Janke Jacobs7. Er is een aantal 

                                                 
1
 Voor de stoffenwinkel van Grietje Jacobs de Langhe uit 1690, zie: 

http://www.vergetenharlingers.nl/page/17de-eeuw#stoffenwinkel 
2
 Gemeentearchief Harlingen, Stadsarchief Harlingen, inv.nrs 537-560, Kohieren van de personele goedschatting 

1689-1710 (een vermogensbelasting, deels inkomensbelasting), “Ruird Pyters in het Derde Quartier”. 
3
 Jacob Meyles Ollema trouwt 31 maart 1683 voor het Gerecht van Harlingen met Geertje Seerps Gratama 

4
 D.M. Bunskoeke, Molens, mensen, bedrijven. Overzicht van vijf eeuwen Harlinger bedrijfsmolens op 

windkracht, Beilen 2016, p. 32. 
5
 Autorisatieboeken, archiefnummer 13-16, Nedergerecht Harlingen - Tresoar, inventarisnummer 114, 

aktenummer 535, 4 juni 1668. 
6
 Autorisatieboeken, archiefnummer 13-16, Nedergerecht Harlingen - Tresoar, inventarisnummer 114, 

aktenummer 643, 23 januari 1672. 
7
 Tresoar, archiefnummer 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, inv.nr. 114, aktenr 605: Meile 

Ulkes vader, requirant, weduwnaar van Janke Jacobs moeder, Martjen Meiles, oud 10 jaar weeskind, Jacob 

Meiles oud 9 jaar weeskind, Claas Huyberts koopman, curator, curator ad actum divisionis, behuwd oom. 
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aanwijzingen dat hij en zijn echtgenote en hun kinderen doopsgezind waren: ze trouwden 
voor het Gerecht in plaats van in de kerk, er zijn noch inschrijvingen van dopen in een 
doopboek van hem, zijn vrouw en zijn kinderen te vinden, noch inschrijvingen van overlijden 
in een begraafboek.  
In februari 1710 en augustus 1710, toen de boedelinventaris van zijn sterfhuis werd 
opgemaakt8, waren er zes van zijn kinderen in leven. Zijn echtgenote Martje Meiles Ollema 
was kennelijk al vóór 1710 overleden, want zij wordt in de akte niet vermeld. De kinderen 
waren zoon Pieter Ruurds (meerderjarig), niet aanwezig want op zee; de drie dochters Janke 
Ruurds (‘voljarig’); Sijke Ruurds (veniam aetatis)9;  Imke Ruurds (veniam aetatis)10; en de 
zoons Meile Ruurds (veniam aetatis)11 en Jelte Ruurds (minderjarig)12. Curator over de 
minderjarige Jelte Ruurds was de oom van moederskant Jacob Meiles Ollema.  
 
De drie dochters Janke, Sijke en Imke hadden voor de boedelinventarisatie de winkelwaren 
en de huishouding keurig geordend en geadministreerd. Alle stoffen in de winkel waren op 
soort gegroepeerd en daarbinnen specifiek beschreven op kleur en afmeting: linnen, 
karsaijen, buffels, serge, laken, ratijn, barkan, plets, voddenbaai, luiksaai, kroonsaai, Cyperse 
saai, heresaai, kalemink, linten, zijden en wollen mantelkoorden, stop- en naaigaren 
enzovoorts. 
 
De inventaris laat de rijkdom en verscheidenheid aan stoffen en linten zien die in de winkel 
van Ruurd Pieters aanwezig was. De winkelwaren brachten bij verkoop 1533 caroliguldens 5 
stuivers en 14 penningen op. 
 
De ruimtes in het huis 
De ruimtes die in het huis beschreven werden, waren de loods en stal, gang, keuken, zolder 
boven de keuken, binnenkamer, op de trap, de kelder, het voorkamertje. 
 
Opbrengsten 
De verkoop van het panwerk met klei, turf, praam en vormen, en het paard, bracht op: 539 
caroliguldens, 19 stuivers 8 penningen. 
De winkelwaren, die van 4 maart tot 14 april werden verkocht, brachten op: 1533 
caroliguldens 5 stuivers en 14 penningen. 
De dochters Janke, Imkje, Sijke en zoon Meile Ruurds, kregen 330 gulden 5 stuivers.  
Wat ze zelf ‘op de boelgoedstafel brachten’, maar voor zichzelf behielden, bedroeg  176 
gulden15 stuivers, 9 penningen. 

                                                 
8
 Tresoar (Leeuwarden), archiefnummer 13-16, Nedergerecht Harlingen, Inventarisatieboeken, inv.nr 220, folio 

229 t/m 242. 
9
 Sijke Ruyrdts, wonende te Harlingen, trouwt voor het Gerecht van Harlingen op 1 augustus 1711 met Sibren 

Goukes Hingst te Harlingen. Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, 

lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 318, aktenummer 207. 
10

 Ymkjen Ruirdts, wonende te Harlingen, trouwt 16 februari 1715 voor het Gerecht van Harlingen met Tys 

Jansen, wonende te Harlingen. Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, 

lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 318, aktenummer 200. 
11

 Meile Ruirdts, wonende te Harlingen, trouwt 29 juli 1715 voor het Gerecht te Harlingen met Aeffke Sioerds, 

wonende te Ternaard. Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- 

en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 318, aktenummer 182 
12

 Jelte Ruirds, wonende te Harlingen, trouwt 21 februari 1722 voor het Gerecht van Harlingen met Trijntje 

Tjebbes Dreyer, wonende te Harlingen. Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, 

trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 318, aktenummer 140. 
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De opbrengst van de verkoop van de overige winkelwaren, inboedel, boeken, wagen sjees, 
etc. opbracht, was 1678 caroliguldens, acht stuivers 6 penningen.  
De opbrengst van de verkochte dakpannen en roestige tuimelaars (estrikken) die tot 19 
augustus 1710 waren verkocht, was 988 caroliguldens, 8 stuivers 8 penningen. 
Het totaal aan boekschulden bedroeg 1388 caroligulden, 1 stuiver, 12 penningen. 
 
Schulden te voldoen: 2400 gulden. 
 
 

 
 
Ergens tussen de Lammert Warnersbrug (boven) en de Turfdragersbruggen (onder) was het sterfhuis van Ruurd 

Pieters (overl 1710), koopman en eigenaar van een winkel in textiel en een panfabriek onder Almenum. De 
locatie is met rood aangegeven. De Lammert Warnersbrug ligt in het verlengde van “die Nieuwe Kerckstraat” 

(nu Lammert Warndersteeg), de Turfdragersbruggen liggen over de Voorstraat naar het Franekereind over “die 
Turffhaven” (nu de Heiligeweg).  

Detail van de plattegrond van Harlingen door Jacob Laurentius en Robbert Badouz, 1614 
(collectie Hannemahuis Harlingen). 

 

Transcriptie van de boedelinventarisatie van Ruurd Pieters’ sterfhuis 
[folio 229r] 
Ontzegelinge van slotten en vervolgens Inventarisatie ende beschrijvinge gedaan bij en ten 
overstaan van de Burgermeesteren Tiaard Bouwens en Joost Gonggrijp als Commissarissen, 
mitsgaders Dr. Arnold van Idsinga sectretaris, ten sterffhuise van Ruird Pieters, in leven 
coopman binnen Harlingen, van alle de goederen, actien en crediten bij deselve nagelaten 
en ten sterffhuise bevonden, ten versoecke van Tieerd Sioerds Siverda als curator over de 
goederen van Pieter Ruirdts wel meerderjarigh, dogh ter zee absent; Janke Ruirds mede 
voljarig, Sijke, Imke, en Meile Ruirdts, alle veniam aetatis bij den Hove bekomen hebbende, 
mitsgaders Jacob Meiles als geauthoriseerde curator over Jelte Ruirdts, alle kinderen en 
erffgenamen van voornoemde Ruirdt Pieters; alles op aangevinge van de drie dogteren als 
de winckel en huishoudinge geadministreert hebbende, welcke omme ende inne 
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getrouwelijk te handelen [229v]  aan handen van welgedachte heren commissarissen etc. 
behoorlijke boeleede hebben gepraesteert. 
Actum den 24 februarij 1710. 
 
In de lood[s] en stal 
Een paard 
een dong-trogh 
een haverkiste 
eenige rommeling in de stal 
een tafel  
10 stoelen 
twee treeften 
4 schotelties 
een spijntie en een rak 
 
In de gangh 
twee mangelstocken en bord 
een stieffbord 
een houten bak 
een dozijn tafelborden en een rack 
agt bonte delfze schotels 
 
In de keucken 
Een spiegel 
een tafel 
13 stoelen 
8 stoelkussens 
een stoffer, vloerveger, wrijver en korfke 
[folio 230r] 
twee groene glasgardijnen en ijseren roede 
7 stoven 
een mantelstok 
8 a 9 pannen 
2 koppen 
een zuikerpot 
een dozijn rode kopjes en schotelties 
een rood en blauw en twee tinnen trekpotten 
een kopke en tromke 
12 schotelties en 6 kopkes 
een kopke 
een keerslaad 
een leij 
een puister 
een heerdveger 
een teerak 
een bont schoorsteenscleed, noch een 
vijf boteljes groot en klein 
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seven romers 
een kruidtromke 
een tinnen vlapkanne 
een boterkop 
drie tinnen soltvaten en 7 lepels 
[folio 230v] 
twee schotels en een kan 
ses dito tafelborden 
4 dito sausierkes, een mostert-pot 
een peperdoos 
een pankoeksmes 
vier blicken teebossen 
een mesken vijsel en stamper 
drie blikken teeketels 
een koperen dito 
twee blicken trompen, rijver 
een vleesketel 
een koperen doofketel 
een dito boffertspanne 
twee dito melkpanties 
een dito doorslagh 
een dito confoor 
een gootlingh 
twee dito blakers en schuimspaan 
een dito gortpanne 
een dito keteltie 
een bollebeusjepanne13 
een ijseren heugel met vier haken 
een ijserern pot 
twee tangen met een fork 
[folio 231r] 
twee treeften, een hangijser en rooster 
een blicken blaker 
een mesken snuiter, en suinigje 
twee witte schotels en twee dito kommen 
twee dito olij-potten 
een bed en peul 
twee gardijnen en een rabat 
vier oorkussens 
twee Spaanse en een Japanse deken 
twee lakens 
een peuldoek 
twee beddoecken 
vier slopen 
een scherm 
een dambord en schijven 

                                                 
13

 Bollebuisjepan: poffertjespan. 
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een schuttelbank met steenwerk 
drie emmers 
 
Op de solder boven de keuken 
twee wagen- en een karre-peerde-gereid 
drie hoofdstallen en vordere annexen 
een belgereid en sweep 
een Poolse sleed, wagen en karre 
drie bedden en peulen 
[folio 231v] 
seven oorkussens 
vier dekens 
drie stoel- en en een wagenkussen 
twee bedlakens en twee slopen 
een kleerkoff 
een slaapbank 
een rager en maat 
een koffertie, en stoel 
een vleesvat 
een uithangbord van koper 
een korff en eenige sacken 
eenige rommelingh 
eenige matten 
 
In de binnenkamer 
een vrouwen- en 12 andere stoelen 
12 stoelkussens 
een spiegel met twee porceleinen kopkes 
drie koppen (delfs) op de kast 
2 porcheleinen en 1 slegt boter schotelties 
2 slegte schuttelties en drie kopkes 
4 porcheleinen en 2 slegte schotelties 
twee paar schoenen en muilen van steen 
een schabeltie 
een tafel en pars 
twee paar gardijnen en rabatten 
[folio 232r] 
drie spreden 
een cantoor 
een groen en bont schoorsteenscleed 
een houten tijnne 
een bedwarmer 
vijf tonnen en een caperson 
een musquet en degen 
een standkandelaar 
met een koperen lamp 
een vuirbecken en twee schalen 
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een koffypot met kranen 
een graanschaal cum annexis 
een bierpot, en tinnen enktlaad 
een blicken tromp 
agt slegte panties en eenige witte borden 
twee vogelglasen14 
een Spaanse deken 
een stijffrak 
ses silveren lepels 
een dito agtkantige kop 
een steenen kan met een tinnen lid 
drie mansrocken 
twee Japanse rocken 
twee boven- en twee onder-broeken 
een hemdrok 
twee hoeden 
[folio 232v] 
drie swarte mantels 
eenige paren hosen 
vijf bonte schoorsteenscleeden 
een dito glasgardijnen  
eenige bonte sloopkes 
een mantelstock 
22 manshemden 
17 bedlakens 
5 tafellakens 
10 dopjes handdoecken 
16 servetten 
6 peulsacken 
29 slopen 
een eken kast 
 
Op de trap 
een bed en peul, en drie kussens, twee 
dekens, een laken en wijtlingh 
een chees-kussen 
 
In de kelder 
drie tobben, twee schammels en 
eenige rommelingh 
 
[folio233r] 
Winkelwaren 
Linnen 
No 1. twaalf stucken smal linnen als 1 a 30 twee ieder a 31, twee ieder a 32, twee ieder a 33, 
vier ieder a 34 en een a 38 ellen. 

                                                 
14

 Fûgeltje (Fries): glas zonder voet. 
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No 2. ses stucken breed linnen, drie ieder a 18, twee ieder a 33, en een a 45 ellen. 
No 3. een stuk wit smal linnen a 100 ellen. 
No 4. vijf volle stucken wit breed Vlaams linnen  a 65, 64, 64, 66, en 64 ellen. 
No 5. vijff opgonnen stucken dito linnen a 37, 24, 11 1/2, 7 en een ellen. 
No 6. ses lappen smal linnen a 2, 5, 30, 16 en 21 sampt 20 ellen. 
No 7. een lap breed coleurd linnen a 10 ellen. 
No 8. drie stucken geel baey a 49, 18 en 13 ellen. 
No 9. drie lappen roodscharlakens baey a 24, 17 en 12 ellen. 
No 10. twee opgonnen stucken rood baey a 19 en 13 ellen. 
No 11. een stuck groen baey a 28 ellen. 
No 12. drie stukjes swart baey a 34, 44 en 20 ellen. 
[folio 233v] 
No 13. twee stucken wit baey a 35 en 50 elolen. 
14. een stuck swart Hennep a 39 ellen 
 
Karsaien 
15. twee stucken rood karsay a 27 en 21 ellen. 
16. twee stucken dito a 37 en 26 ellen. 
17. een dito carmozijn a 8 ellen. 
18. ses stucken swart karsai a 36, 23, 25, 24, 37 en 28 ellen. 
 
Buffels 
19. 2 stucken opgonnen blauw buffels a 11 en 25 ellen. 
20. drie lappen rood buffels a 12, 7 1/2, en 2 1/2 ellen. 
21. een stuk groen vlemmingh a 28 ellen. 
22. twee stucken groen streept kussengoed a 33 en 36 ellen. 
 
Sargien15 
23. een stuk blauw sarge a 16 1/2 ellen. 
24. twee stucken groene dito a 8 en 14 ellen. 
25. 3 opgonnen stucken donker grauw sargie a 12, 25 en 11 ellen. 
26. twee opgonnen stucken coleurd krip a 22 en 41 ellen. 
[folio 234r] 
27. een lap gevulde sarge a 6 ellen. 
28. twee lappen swart gevuld Sarge Denim16 a 4 1/2 en 10 ellen. 
29. een stuck dito Engels a 25 1/2 ellen. 
30. drie stucken dito coleurd off grauw a 16, 5 1/2 en 4 ellen. 
31. een dito groen a 21 ellen. 
32. een dito Charge de Chee a 15 ellen. 
 
Lakens 
[geen nr 33!] 

                                                 
15

 Sargien: serge, lichte, gladde, gekeperde wollen stof. Oorspronkelijk een naam voor zijden stoffen, later 

dunne, gekeperde wollen stof. Oorspronkelijk een wollen of katoenen stof, veel als voering gebruikt. Via het 

Italiaanse sargia uit het Latijnse sericus, welk laatste woord een adjectief is met de betekenis: van zijde [ook: 

chargie, rabat (naar de stad Rabat in Marokko)]. 
16

 Sarge Denim: serge de Nîmes. 
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34. twee stukjes smal laken, sprenkeld a 5 1/2 en 4 1/2 ellen. 
35. leen stuck rood Engels laken a 7 ellen. 
36. drie stucken grauw laken a 20. 9 1/2 en 22 1/2 ellen. 
37. 1 dito muiskes laken a 9 ellen. 
38. twee stucken swart laken a 21 1/2 en 14 ellen. 
 
Ratijn17 
39. een stuck groen ratijn a 14 ellen. 
40. een lap grauw dito a 2 1/2 ellen. 
 
[folio 234v] 
Barkan18 
41. een lap grauw barkan a 7 el. 
42. een dito groen a 9 el. 
43. een stuk Meslaen groen a 45 ellen. 
44. een dito grauw a 15 el. 
 
Plets19 
45. een stuk rood plets a 18 el. 
46. een stuck dito geel a 8 el. 
 
Baei (vodde) 
47. twee lappen voddebay a 25 en 1 1/4 el. 
48. een stucken wollen streept a 29 el. 
49. eenige lapjes goed van verscheiden soort. 
50. vier lapjes laken a 3 1/2 elle. 
 
Luikzaei 
51. drie lappen rood luikzaei a 20, 10 1/2 en 26 ellen. 
52. twee stucken blauw luikzai a 8 1/2 en 25 1/2 el. 
53. een dito a 28 1/2 el. 
54. drie dito muiskes a 24 1/2, 4 en 21 el. 
55. drie dito groen a 26, 13 en 21 el. 
56. drie stucken swart dito a 29, 12, 5 en 4 el. 
[folio 235r] 
57. eenige kleine lapjes dito. 
58. twee stukjes muiskes stoffjes a 55 en 39 el. 
 
Kroonzai20 

                                                 
17

 Ratijn:  znw. o. eerst sedert Kiliaen, maar nu ook verouderde naam voor ‘friesachtig geweven stof’, evenals 

ne. ratteen < fra. ratine (eerst 17de eeuw), maar ouder rastin ‘niet op de juiste wijze geschoren wol’. Van 

onbekende herkomst. J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek. 
18

 Barkan, grof kamelot, sterke stof uit wol of geitenhaar geweven, en daarom ook wel kamelot genoemd. Dit 

van oorsprong Arabische woord leeft in het Frans voort als bouracan, `ancien tissu de laine, de nature assez 

grossière` (Augé). Onder `gewaterde` kamelotten werden verstaan gevlamde of moiré [ook: berkan, kamelot]. 
19

 Plets: grove stof. 
20

 Saai: licht gekeperde wollen stof. De verschillende kwaliteiten en variëteiten werden aangeduid als heeresaai, 

kroonsaai, prinsesaai en erminesaai [ook: saye; zie ook: karsaai]. 
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59. twee lapjes blauw kroonsaey a 6 en 1 3/4 el. 
60. twee stucken groen dito a 6 1/2 en 22 el. 
 
Zijperzai21  
61. een stuk blauw schort Sijperzay a 17 el. 
62. een stuck swart dito a 25 el. 
 
Here-zay22 
63. twee stucken blauw schort Engels Here-zay a 12 en 12 1/2 el. 
64. twee lappen swart dito a 3 3/4 en 5 el. 
65. een stuk rood dito a 11 elle. 
 
Calemink23 
66. een stuk swart Calemink a 14 1/2 el. 
67. een stuck coleurd dito a 20 el. 
68. een lap rood dito a 5 el. 
69. ses lappen Sarge du Bois24 als een a 14, een a 22 ½, en vier te samen 12 ellen. 
70. twee lapkes rood glad goed a 6 1/2 en 3 el. 
[folio 235v] 
71. twee lapkes rood borat a 5 en 7 el. 
72. twee stucken Machai 29 1/2 en 23 1/2 el. 
73. twee lapje Sardammer borat a 5 elle. 
74. drie stukjes swart grein a 9 1/2, 30 1/2 en 12 el. 
75. drie lapjes dito 6 1/4 el. 
76. 12 lapjes allerleye stoff. 
76. [twee keer no 76!] 2 lappen coleurd catoen a 13 1/2 en 3 1/2 el. 
77. 5 lappen strijlje a 9, 6 1/2, 8 en 7/8 el. 
78. twee lappen blauw doek a 8 en 2 1/2 el. 
79. 2 lappen a 24 en 8 elle. 
80. een lap wit dopjes a 14 el. 
81. drie lapjes bontgoed a 7, 5 1/2 2 3/4 en 1 1/2 el. 
82. een lapje wit smaldoek a 10 1/2 el. 
83. een lapje dimit a 1 1/2 el. 
84. een lapje ganseogen a 3 1/2 el. 
85. een lap coleurd bombazijn25 a 12 ellen. 
 
[folio 236r] 
Linten 
156 stucken wollen mantelkoorde, 't stuk a 23 ellen. 
aan opgonnen stucken 600 ellen dito. 
109 stucken zijden en wollen mantelkoorde, 't stuk a 23 ellen. 
nog aan opgonnen stucken dito 484 ellen. 

                                                 
21

 Cypers saai 
22

 Heeresaai. 
23

 Kalamink: wollen stof. 
24

 Serge du Bois. 
25

 Bombazijn: geweven stof, waarvan de inslag van wol is en de schering van zijde. 
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120 stucken riblint a 23 el 't stuk. 
nog aan opgonnen stucken dito 270 ell. 
56 stucken smal damlint a 19 el 't stuk. 
aan opgonnen stucken dito 130 el. 
56 stucken breed damlint a 19 el ’t stuk. 
Aan opgonnen stucken dito 130 el. 
16 stucken kruislindt a 19 el 't stuk. 
aan opgonnen stucken dito 113 el. 
18 stucken kameelsharen lint a 23 el 't stuk. 
aan opgonnen stucken dito 138 el. 
36 stucken bont onderst bandt a 22 el 't stuk. 
aan opgonnen stucken dito 16 el. 
77 ellen zijden lint. 
584 ellen floretten lindt. 
[folio 236v] 
113 ellen swart [k]armosijnen lint. 
40 borties oud weereltze linten. 
27 rolties dito linten. 
8 stucken wollen borat lint. 
aan opgonnen stucken dito 540 ellen. 
87 stucken bont vlegtsnoer ieder a 34 el. 
19 stucken wit vlegtsnoer a 34 el ieder. 
7 stucken rijlint ieder a 38 el. 
44 stucken fijne nervel ieder 18 el. 
18 dito grouwe ieder a 36 el. 
54 dito mutske bandt a 36 el ieder. 
66 dito fijn dito a 18 el ieder. 
10 dito smal swart brat26 lint ieder a 19 el. 
nog 14 ellen dito. 
8 lood wit naigeern 
3 1/4 lood rood en blauw geern 
11 dozijn strentjes kleurd geern. 
[folio 237r] 
50 strengjes wit Deventer dito 
9 stukjes wit langet27 a 11 el ieder. 
nog 58 el dito. 
10 ell witte mantelkoorde. 
94 dozijn wit naygaarn. 
1180 strentjes blauw stopgaren. 
340 doiter strengjes garen. 
800 strengjes blau stopgaren. 
115 lood wit naigeern. 
12 lood swarte zijde. 
39 lood coleurde zijde. 
90 lood zijde van allerhande coleuren. 

                                                 
26

 Brat: borat, wollen stof. 
27

 Langet: mutsenkant. 
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20 gros knopen. 
249 brieffspelden. 
16 brief- en ruft-spelden. 
 
[folio 238v] 
Op 't voorkamertie 
teegoed met het rakjen: 
{ 24 schotelties 
{ 22 kopkes 
 
een spiegel 
een almanak met een glas daervoor 
een cantoor 
drie koppen en drie panties 
een paar gardijnen en rabat 
een hondert negentigh caroliguldens 17 stuivers aan verscheidene specien aan geld:  
f 190-17-0. 
een silver trouwkistje 
een gouden ringh 
een ducat 
24 stukjes vreemd gelt 
vier silvere lepels 
een silver forkje 
een piepke 
een horlogie 
een silver signet 
 
[folio 238r] 
Boecken 
drie in folio 
35 in quarto 
45 in octavo 
47 in duodecimo 
8 kaarten 
 
Onroerende goederen 
Sekere huisinge cum annexis, staande binnen Harlingen tusschen de Lammert Warners en 
Turffdragers burggen, met de hovinge en stallinge daar agter in leven bij wijlen Ruird Pieters 
bewoont. 
 
Een huis cum annexis, op de Schritzen naast De Drie Spaarpotten ten oosten. 
 
Een huis cum annexis op de Ossemerkt naast de stallinge van Juffrouw Nauta. 
 
Een kamer in de Vijverstraat. 
 
Twee kamers in de Lambert Warnderssteegh. 
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[folio 238v] 
Een panwerk cum annexis met alle de gereedschappen daertoe specterende staande ende 
gelegen onder Almenum beswaart met een floreen, volgens Coopbrieff daervan zijnde. 

 
Eenige hondert duyzent pannen, na gissinge tusschen 2 a 3 hondert duijsent. 
 
Veertien caroliguldens vijftien stuivers jaarlijxe grondtpagt, gaande uit verscheidene gronden 
binnen deses stadt, volgens coopbrieff van den 3 may 1665 aan Jelte Ruirdts gepasseert. 
 
Een elfde part van de helft van de Noordermolen staande op de stadsvesten alhier ten stede. 
 
[folio 239r] 
Obligatien en profijtelijke Inschulden 
Een obligatie tot lost van Jarig Uilckes cum uxore tot Hitzum28 ad vijffhondert Caroliguldens 
capitaal, gedateert den 26 May 1706: 
500-0-0 
waar op de intressen a 8 stuivers maands ten agteren zijn zedert den 26 May 1709. 
 
Een dito op Andries Roeloffs sackedrager cum uxore, ad vijff en dartigh caroliguldens, 
met de intressen zedert den jare 1701. 
 
Tiepke Wopkes Hansma cum uxore debent volgens reversael de dato den 6 en 30 January 
1699 en daerop gevolgde cessie van den 20 july 1699, als reste meerder een somma van 
agthondert caroliguldens capitael 
800-0-0 
met de intressen zedert May 1709 tegens 5 percento, met agt gulden 11 stuivers rest van 't 
vorige jaar. 
 
[folio 239v] 
Actum den 19 Augusti 1710 
 
De tauxatie op 't panwerk soo van kley, turff, praam, vormen etc. buiten de pannen bedraagt 
en is door Hylcke Johannes Hamelink betaelt met vijff hondert negen dartigh caroliguldens, 
19 stuivers, 8 penningen 't peerd daarmede onder begrepen: 
539-19-8 
 
't geene bij de wtkooper winkelwaren van den 4 maart tot den 14 april inclusieve te gelden is 
gemaakt, bedragt vijftien hondert drie en dartigh caroliguldens 5 stuivers 14 penningen, dus: 
1533-5-14. 
 
het geene aan Janke, Ymkjen, Syke en Meijle Ruirdts soo in 't besonder als in 't gemeen is 
toegewardeert, volgens notule onder de curatoren berustende, bedraagt  
330-5-0. 
 

                                                 
28

 Jarig Ulkes te Hitzum: Jarich Uiltjes, getrouwd met Antje Tjeerds: tussen 1680 en 1698 worden te Hitzum 

negen kinderen Hervormd gedoopt. 
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't geene door voorschreven erffgenamen op de boelgoeds tafel is doen brengen, doch voor 
haar selve ingehouden bedraagt volgens notule als voren:  
176-15-9. 
 
[folio 240r] 
hetgene 't boelgoed der overige winckelwaren sampt inboelen, boecken, wagen chese, etc. 
aan vrij geldt heeft opgebraght, bedraagt sestien hondert agt en seventigh caroli guldens agt 
stuivers 6 penningen: 
1678-8-6. 
 
het geene tot dato van vercogte pannen en roestige tuimelaers29 rede {reeds] ontvangen is, 
namentlijkt tot den 19 augusti 1710, bedraagt negen hondert negen en taghtigh 
caroliguldens 8 stuivers 8 penningen: 
989-8-8. 
 
aan Boekschulden soo wis als onwis en bestaande in veele kleine postjes volgens notule 
mede onder de curatoren berustende, is te goede een summa van een duijsent drie hondert 
agt 't tachtentigh caroli guldens 1 stuiver 12 penningen: 
1388-1-12. 
 
[folio 241r] 
Schadelijke staat 
de coopman Tjeerd Siverdts Siverda comt volgens twee besondere obligatie, duisent gulden 
doch rede int de voren geinventariseerde profijtelijke staat voldaen. 
 
Aen Dieuwcke Pieters mede betaelt als voren vijff hondert caroli guldens capitael met de 
intressen van dien. 
 
Aen Idtske en Antie Wiltetus Jelgersma als voren drie hondert caroliguldens. 
 
Aucke Backer comt volgens obligatie ses hondert caroliguldens:  
600-0-0 
met de intressen van dien. 
 
Aldus gedaen en geinventariseert datis ut supra 
In kennisse van ons Commissaris en secretaris. 
Tieerd Bouwens 
J. Gonggrijp 
absent secretaris 
J. Reinalda 
1710 
 

                                                 
29

 Tuimelaars: estrikken. 
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Een opsomming van de soorten textiel in de boedelinventaris van Ruurd Pieters te Harlingen. 

Tresoar, archiefnummer 13-16, Nedergerecht Harlingen, Inventarisatieboeken, invnr 220, 
folio 234v-235r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


