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23412 Jelle Greuds Hobbema, te Terzool 1618, Mantgum 1624, Bozum, overl. na 1645, tr. rond 1595 

Christina van Albada, overl. 5 maart 1613, begr. Sijbrandaburen,1261 dochter van Hette van Albada en 

Tyets (Jelledr). 

In 1596 wordt Minne Reins te Terzool aangesteld tot voogd over Christijn van Albada, met name om 

goedschiks of kwaadschiks het vijfde deel van haar vaders nalatenschap te verwerven. 

In 1598 Minne Reyns te Terzool als voogd over Christina van Albada contra haar vier broers en zusters. 

Christina was zo’n drie jaar eerder getrouwd met Jelle Grueltz, zij hadden twee kinderen, waren als boer 

begonnen en willen nu het vijfde deel van haar vaders nalatenschap uitgekeerd hebben. De tegenpartij 

brengt in dat Christina haar vaders laatste wil niet had nageleefd. ‘Tot grooten schandale’ was zij bij 

nacht door Jelle geschaakt en tegen de wil van haar moeder en familie met hem getrouwd. Het Hof stelt 

Christina niet in het gelijk, maar spreekt even later wel uit dat Andries van Albada de rekening moet 

overleggen van zijn voogdij over Christina, nu boven de 25 jaar. 

In 1605 kopen Jelle Greudtz en Stynke Albada, naast een rente van 3. botsen uit Breutsma sate te 

Sijbrandaburen, de halve huisstede en gehele stinswier met 11 pm in Itsma sate te Terzool met nog 3 pm 

te Rauwerd van (de erven van) Aucke Benardi te Terzool. 

In 1624 regelen Abbe Hettez te Terzool en Jelle Greuds Hobma te Mantgum als voogden over de vijf 

kinderen van wijlen Wopcke Tzisses bij Beyts Douwedr een scheiding met de moeder, nu vrouw van 

Claes Sybrens.  

In 1640 is Jelle eigenaar van stem 19 van Bozum, zijn kinderen zijn dan eigenaar van stem 14 van Terzool. 

In 1641 moet Jelle Greolts Hobbema 23 goudg. betalen van gekocht ‘schip ende zeyll’, in 1644 47 carg. 

Terzake ‘taux’ van Feyckema sate te Mantgum. In 1645 komt Jelle, dan te Bozum, een rente toe van 5 

goudg. uit Hobbema sate te Kubaard. 

 

Als bron voor de stukken waarin de schaking wordt genoemd in het archief van het Hof van Friesland 

wordt in noot 1264 vermeld: HvF 16482 393, 487. 


