Koopakte 1703
Sathe bij de molen
Nedergerecht Menaldemadeel Inventaris nr 23
Haye Seerps cum uxore tot Welsrijp, begeren jnwijsinge, boden en
consent op de coop van een stemdragende sathe lands gelegen op de
Dronrijp bij de molen, groot dertig Pondematen bij Ulbe Hebbes gebruikt, zijnde vercogt t lande t einde geld voor t omkomen des
tweden termijn door een landmeter bij de verkopers te nomineren.
Met kosten van de kopers, die daarbij een tweede landmeter zullen
mogen voegen, wordende bij Ulbe Hebbes gebruikt te huir doende en de
boven alle lasten ses en sestig 6 stuivers beswaard met de huisinghe, schure, hovinghe, bomen en plantgien, agt jaren huiringhe, agt
Floreen en jaarlijks 100 eieren aan de Heer v Humalda te betalen,
geregtigd met een stem en tot reed en drift over de Heer v Glinstra landerij, dog Lijd, reed en drift van de Heer v Glinstra en de
Heer v Camstra landen, belast met het onderhoud van een ganghout,
zo veel de verkopers is bekend. hebbende de kerke landen ten oosten, de Heer Haarsma ten zuiden en westen, en de Heer v Camstra ten
noorden waartoe met sodanige lasten, profijten, actien en servituten
en geregtigheden daartoe en aan behorende. Also in coop bekomen van
vrouw Agatha van Hiddema weduwe wijlen de Heer Alexander Joseph van
der Laan als erfgenaam sub benevicio inventaris van deselve voor de
ene, en de Heer Everard Theodoor van der Laan op Liauckema tot Sexbierum voor de andere helft zijnde. Yder Pondemate voor Agt en sestig goud guldens, te betalen op drie termijnen als 1ste maij dagen
annerum 1703, 1704 en 1705, thans een geregte derde part en in kost
en schadelose geld so van bode en consent 56ste penning als alle
andere geen exempte ongelden, breder vermogend en Coopbrief in Dato
den 18 Frebrij 1703. Daarvan sijnde: Den 27 Frebrij 1703: de erste
declamatie Den 13 marte de twede Den 17 april de derde declamatie
Reed en drift = het recht om daarlangs te rijden en vee te drijven
Inwijsinge = toewijzinge
Servituut = een zakelijk recht
t lande mate t einde geld = betreft: getal der pondematen,
volgens metinge die nog zal worden gedaan
Sathe = bewoond land-sitte of zitten

Eigenaren stem 30 Dronrijp
1640:

Van 1618 tot 1642 is Jarich van Liauckama eigenaar van de state. Vaak is
hij er waarschijnlijk niet geweest, want hij was eerst kolonel in Spaanse
dienst, later gemeensman in Groningen en daarna kommandant van
Zutphen. Als hij op 84-jarige leeftijd op 24 augustus 1642 overlijdt, sterft
met hem de familie Liauckame in mannelijke lijn uit. Uit zijn huwelijk met
Sjouck van Cammingha bleven slechts twee dochters in leven: Jel (Juliana)
en Tryn (Catharina). De oudste erft de state en woont 8 jaar in het huis. Zij
trouwde met Eraert van Pipenpoy heer van Merchten en zij hadden slechts
één dochter: Sophia Anna.
Sophia Anna van Pipenpoy, vrijvrouwe van Merchten, van der Poort enz.
woont vanaf 1650 samen met haar eerste echtgenoot Wytze van
Cammingha in de state. Als Wytze 2 jaar later sterft trouwt ze met Johan
Albrecht graaf Schellard van Obbendorp. Dit huwelijk loopt uit op een
scheiding door zijn wangedrag. Sophia Anna overleed kinderloos op
Liauckama State op 20 november 1670. Zij laat de state na aan haar neef,
zoon van haar tante Catharina, Alexander Josephus van der Laen en
Merchten. Deze Alexander trouwt in 1672 met Agatha Hiddema. Dit
echtpaar blijft kinderloos. Na het overlijden in 1702 van Alexander
verkoopt zijn vrouw Agatha Hiddema in 1703 de boerderij aan Haye
Seerps cum uxore. Uit de koopakte blijkt dat volgens testament Agatha
voor de ene helft en Everhard Theodoor van der Laen (broer van
Alexander) voor de andere helft eigenaar van de boerderij zijn.

1698:

Alexander Josephus van der Laen ( neef van vorige Alexander)

1708

Haye Seerps, tr. 1692 met Sibbel Alberts. Na het overlijden van Haye Seerps tr. Sibbel
met Pyter Tjepkes.

1728

Pyter Tjepkes namens zijn vrouw ( Sibbel Alberts), zijn eerst vrouw Aaltje Jaobs is in
1713 overleden.

1748

Tiete Hayes zn van Haye Seerps en Sibbel Alberts, tr. Dronrijp 10-01-1745 Eelkje
Aalderts

1788

Haye Tietes, zn van Tiete Hayes en Eelkje Aalderts, tr Dronrijp 14-05-1769 Yfe
Sjoerds.

1818

Sjoerd Hayes Westerveld, zn van Haye Tietes en Yfe Sjoerds (foreenkohier Dronrijp
nr. 27.
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