Familie Metz/Zandhaar

Archief familie Metz/Zandhaar
Deze verzameling bestaat uit stukken afkomstig uit de familie Metz en verzameld door F.G.A.
Huber in zijn periode als burgemeester van Ameland tussen 1955 en 1961.
De stukken zijn in 2006 geschonken aan de gemeente Ameland.
1

Afschrift door G. Metz van het ‘Register van de dijken van den dorpe Hollum’, met
reglement op de ‘rechters’ en hun werkzaamheden in het toezicht op de dijken en het
gebruik van vee en land te Hollum, 1717. 1 deeltje.

2

Verzoekschrift van Johannes Metz, huisman te Ballum, als gelastigde van Jan Tjeerds,
erfgenaam van Neeltje Douwes, waarbij hij enerzijds verzoekt de eis van betaling van
een obligatie ten laste van Neeltje en Rixt Douwes door de raad van de gemeente
Ameland te laten vervallen vanwege het feit dat er in 1796 een akkoord was gesloten
tussen de houders van de obligatie en hem waarbij zij vrijgesteld werden van het
herstel van een huis door hen ‘omvergehaald’ tegen de vernietiging van de obligatie,
en anderzijds de vastlegging van het betreffende akkoord omdat het originele akkoord
verloren is gegaan, 1799. 1 stuk.

3

Akte van verkoop uit een publieke verkoop van de boedel van Seeske Tjeerds van een
huis en ¾ medland bij het huis, laatst bewoond door Seeske Tjeerds, aan Jacob Metz,
1805. 1 stuk.

4

Brief aan Jacob Dirks Metz, bevattende een extract uit het verbaal van handelingen
van de secretaris van staat voor de financiën waarbij besloten wordt toe te zenden aan
hem als pachter van de vogelkooij en bijbehorende landerijen, een kopie van het
bericht van de Burenrechters van Ameland inzake zijn klacht dat de burenrechters hem
verhinderden zijn vee als van ouds te weiden, met bijlage, 1806. 2 stukken.

5

Akte van verkoop door Martje Barends te Nes, weduwe van Keimp Drevis aan Jacob
Dirks Mets, wonende op de Kooy, van driekwart medland, liggende in het oostland, en
een achtste medland, liggende in het oostland, 1807. 1 stuk.
NB. Op de achterzijde aantekeningen van de kosten voor de verkoop en de
betaling daarvoor aan de executeur, 1808.

6

Akte van verkoop uit een publieke verkoop van goederen van de armvoogden van de
Rooms Katholieke Gemeente op Ameland van ¾ (medland?), genaamd (....)sterhiem,
onder Buren aan Hitke Jans, weduwe van Jacob Dirks Metz te Buren, 1809. 1 stuk.
NB. gegevens tussen haakjes niet meer aanwezig door schade
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7

Notariële akte van cessie door de meerderjarige kinderen van het vruchtgebruik van de
boedel van Jacob Dirks Metz aan zijn weduwe Hitke Jans en de minderjarige kinderen,
1810. 1 stuk.
NB. Jacob Dirks Metz, in leven woonachtig op de Kooij onder Nes, Hitke Jans
nu wonende in de Buren; meerderjarige kinderen: Janke Jacobs Metz, 26 jaar,
Gerbentje Jacobs Metz, 25 jaar en Jan Jacobs Metz, 24 jaar
één van de getuigen is Gerben Metz te Ballum

8

Kwitantie voor Jacob Dirks Metz te Buren voor zijn betaling van de ‘vervroegde
termijn van betaling der verschuldigde verponding en tiende verhoging over den jare
1809’, 1810. 1 stuk.

9

Onderhandse akte van verkoop door Aaltje Paulus, weduwe van Jan Reymers, in leven
veerschipper te Nes, van een huis te Buren (no. 15) aan Johannes Sandhaar,
landbouwer te Buren, 1811. 1 stuk.

10

Onderhandse akte van schuldbekentenis door Johannes Zandhaar, te Buren, van 60
carolus gulden aan Marten Hendriks en Pietje Gerrits, echtelieden te Ballum, met
borgstelling door Thomas Jansen en Douwe Metz te Ballum, 1811. 1 stuk.

11

Onderhandse akte van verkoop door Hendrik Janzen Spleet, Jan Janzen Spleet, Hiltje
Janzen Spleet en Grietje Janzen Spleet als erfgenamen van Jan Reimers en Aaltje
Poulus te Nes van 1 ¾ medland onder Buren aan Johannes Zandhaar te Buren, 1815. 1
stuk.

12

Akte van verkoop in een publieke verkoop door Claas Lieuwes (de Jong) te Nes van
een ‘valeij leggende in de duinen’ aan Ale Claasen (Koeken) te Nes, 1808, met
verklaring van Ale Klasen Koeken dat de ‘valeij’ is overgedragen aan Johannes
Sandhaar te Buren, 1816. 1 stuk.
NB. Op de achterzijde aantekeningen van de kosten voor de verkoop en de
betaling daarvoor aan de executeur.

13

Proces-verbaal van inbeslagname door commiezen van de Directe Belastingen, In en
uitgaande rechten en accijnzen van gestrande goederen van het chaloupschip Loven
(kapitein H. Sanders en onderweg van Bergen in Noorwegen naar Figaro in Portugal),
welke door inwoners van Buren illegaal waren opgeslagen, 1823. 1 stuk.

14

Akte van verkoop door Berend Alberts van der Werf, scheepstimmerman te
Veenwouden, van een overdekt bevaren kofke, genaamd ‘De Dries Gebroeders’, aan
Oeke Taedes Metz, schipper te Nes, onder borgstelling van Johannes Zandhaar,
landbouwer en koopman te Nes en zijn onroerende goederen, 1824, met aantekeningen
van aflossing van de koopsom in termijnen, 1824-1836. 1 stuk.

15

Verklaring van Hendrik Jacob Wilkens dat hij een stuk land aan de Noortwal heeft
gekocht van Leendert Tjipkes van der Mij, 1821, met verklaring van Claas Simons
Burga dat, nadat hij het had overgenomen van Hendrik Jacob Wilkens, hij het perceel
heeft overgedragen aan Johannes Santhaar, 1826. 1 stuk
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16

Akte waarbij Duwke Dierks Swart, weduwe van P. Mets en hun kinderen Oeke P.
Mets en Grietie P. Mets, verklaren dat Johannes Zandhaar, nu gehuwd met Duwke
Dierks Swart, door hen is gemachtigd tot het beheer van hun goederen, 1829. 1 stuk

17

Proces-verbaal van inbeslagname te Wedde door de ontvanger der directe belastingen
en accijnzen te Onstwedde van twee paarden van Johannes Zandhaar te Ameland
wegens poging tot illegale uitvoer, 1831. 1 stuk

18

Akte waarbij Sijtze Geeles de Vries, deurwaarder bij het vredegerecht te Hallum
verklaart op verzoek van Johannes Sandhaar, koemelker te Buren te hebben
gedagvaard Egbert Pas, koopman te Hallum, wegens achterstallige betalingen van
commissiegelden voor het kopen van koeien in de jaren 1831 en 1832, 1833. 1 stuk.

19

Akte van verhuur door de Agent van het Domein te Leeuwarden van een stuk
heideveld te Buren (Nes B42) aan Johannes Zandhaar, landbouwer te Buren, 1834. 1
stuk.

20

Onderhandse akte van verkoop in een publieke verkoop door Jan Theunis Brouwer te
Nes van een perceel land in de Zuidmiede onder Nes (Nes A 684) aan Johannes
Zandhaar, landbouwer te Buren, 1834. 1 stuk.

21

Akte van verkoop door Carolina Elisabeth en Lucia Jacoba Barbara van der Straten,
beide te Nes, en Cornelius Campegius van der Straten, predikant, en Petronella van der
Straten, beide te Blaricum, van ¼ medland onder Nes, genaamd de Bargekop, ((Nes
B565) en gebruikt door Oeke Dirks Metz, aan Johannes Zandhaar, landbouwer te
Buren, 1839. 1 stuk.

22

Notariële akte van verkoop door Daniël de Blocq van Haersma de With, grietman van
Achtkarspelen te Buitenpost van een stuk heideveld onder Buren (Nes B32) aan
Johannes Sandhaar, landbouwer te Buren, 1842

23

Onderhandse akte van verkoop door Ismaël Polet te Nes van twee stukjes land in het
Nieuwland, genaamd een oostereker en een zuidereker te Buren (Nes B192 en B 194)
aan Arjen Jans Mets, landbouwer te Buren, 1847. 1 stuk.

24

Onderhandse akte van verkoop door Oeke Tjeerds Metz te Buren als gemachtigde van
Doeke Dirks Zwart te Buren, weduwe van Johannes Santhaar, Dirk Jans Metz, zeeman
te Amsterdam, Jelske Jans Metz te Nes, gehuwd met Jan Sipkes de Jong,
gemeenteontvanger van Ameland, Doortje Jans Metz te Buren, gehuwd met Hendrik
Hendriks Mosterman, landbouwer, Jan Sipkes de Jong als gemachtigde van Tjeerd
Jans Metz, zeeman te Buren , van een huis (in bouwvallige staat verkerende) en tuin
(Nes B344 en B345) aan Arjen Jans Metz, landbouwer te Buren, 1859. 1 stuk.

25

Notariële akte van scheiding en deling tussen de erfgenamen van de boedel van Jan
Jacobs Metz te Buren, 1860. 1 stuk.

26

Testament van Dirk Jacobs Metz, landbouwer te Buren, 1862. 1 stuk.
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27

Uittreksel uit het vaccinatieregister van P.W.G.J. Outhuys, in leven geneesheer te
Ballum, opgemaakt door de gemeentesecretaris, betreffende de vaccinatie van de
éénjarige Dirk Jacobs Metz te Buren in 1871, 1874. 1 stuk

28

Testament van Trijntje Tjeerds Metz te Buren, gehuwd met Dirk Jacobs Metz, 1882. 1
stuk.
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