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Woord vooraf

De heruitgave van de Beneficiaalboeken is een project met een lange looptijd 
geweest. De vakgroep geschiedenis van de Fryske Akademy is er zo’n tien jaar 
geleden mee begonnen, in de herfst van 2003. Het paste in haar traditie van het 
toegankelijk maken van zowel verhalende als diplomatische en administratieve 
bronnen, met onder meer de uitgave van diverse Aanbrengregisters, de Friese 
testamenten van vóór 1550, de Abtenlevens van Lidlum en Mariëngaarde, en de 
Abtenkronieken van Aduard. We waren daarbij optimistisch over het tempo: de 
relatief makkelijk leesbare teksten leken wel binnen een paar jaar getranscribeerd 
en in druk uitgebracht te kunnen worden. In de praktijk viel dit echter tegen. Zo 
kwamen er bij het afschrijven tal van twijfelgevallen naar boven die om nadere 
bestudering vroegen. En ja, de grote omvang van het werk – meer dan 1000 
bladzijden in A-vier-formaat met niet minder dan 313.000 woorden – eiste nu 
eenmaal veel uren van de medewerkers, die daarbij ook nog tijd aan andere pro-
jecten moesten besteden.
 Buiten het werk van ondergetekenden verdient de inzet van vrijwilliger Cor 
Jousma te worden genoemd. Hij heeft de basistranscriptie verzorgd van een deel 
der grietenijen van Oostergo, alsmede van heel Zevenwouden. Verder is een 
woord van dank op zijn plaats aan Tresoar, voor het beschikbaar stellen van de fo-
tokopieën van de originele teksten uit de Beneficiaalboekexemplaren van het Hof 
van Friesland, en voor dr. Herman Lambooij, voor het controleren van enkele 
vertalingen uit het Latijn.
 Het gaat niet te ver om de Beneficiaalboeken een monument van en voor de 
geschiedenis van Friesland te noemen. We hopen dat ze door deze uitgave op-
nieuw de aandacht van tal van onderzoekers naar zich toe zullen trekken.

Peter van der Meer en Hans Mol
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Inleiding

De Beneficiaalboeken zijn een belangrijke bron voor de geschiedenis van het 
middeleeuwse parochiewezen in Noord-Nederland. Omdat ze de huidige pro-
vincie Friesland beslaan is hun betekenis voor dit gewest uiteraard het grootst. 
Bij gebrek aan soortgelijke registers voor andere provincies hebben ze ruimtelijk 
echter een groter belang. Dat is zeker het geval als men bedenkt dat de Kerk in 
de periode dat ze geschreven zijn wel sterk bekritiseerd werd maar qua materiële 
structuur nog geheel intact was en de Beneficiaalboeken juist over die structuur 
veel gegevens bieden. Met name de erin geboden informatie over de plattelands-
parochies, waarvoor de overlevering elders uitgesproken slecht is,1 lijkt de moeite 
waard voor het kennen van het ‘rijke Roomse leven’ van vóór de Reformatie ook 
in andere delen van Nederland. 
 De boeken zijn in 15432 vervaardigd op bevel van de landvoogdes Maria van 
Hongarije. Het zijn registers met gedetailleerde informatie over de grootte, waar-
de, belending en jaarlijkse opbrengst van de geestelijke goederen en het vermogen 
van de Friese parochiekerken, hun bedienaars en alle andere geestelijke instel-
lingen, priesters en clerici die eraan verbonden waren. Er is voor de kwartieren 
Oostergo en Westergo al in de achttiende eeuw een editie van gemaakt voor op-
name in het Groot Placaat en Charterboek van Vriesland door Schwartzenberg.3 
De drukvellen zijn echter nooit in het Charterboek gebundeld en verkocht. Het 
bedrukte papier is toen in dikke pakken op de zolder van het Provinciehuis te-
rechtgekomen. In 1850 zijn de teksten onder auspiciën van de Provincie uitein-
delijk wel gebonden, van enig kritisch commentaar voorzien en aangevuld met 
het bewaard gebleven materiaal van het nog ontbrekende kwartier Zevenwouden, 
uitgegeven door J. van Leeuwen.4 Deze editie in één grote foliant is sindsdien 
door tal van historici, naamkundigen, archeologen en andere wetenschappers 
gebruikt. Afgekort als BB behoort het werk tot de meest aangehaalde bronnen 

1  J. Kuys, ‘Churchwardens’ Accounts and Parish Finances in the Netherlands during the Late 
Middle Ages’, in: M. De Smet, J. Kuys en P. Trio (red.), Processions and Church Fabrics in the 
Low Countries during the Late Middle Ages. An Inquiry into Secular Influence on Ecclesiastical 
and Religious Matters on a Local Urban Level (Kortrijk 2006) 93-108, 93. Merkwaardig ge-
noeg ontbreken de Beneficiaalboeken in het overzicht van Kuys, misschien omdat ze ook niet 
worden genoemd in de bronnenlijst van R.R. Post, Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór 
de Reformatie (Utrecht/Antwerpen 1954).

2  Enkele registers werden nog in januari en begin februari 1544 ingeleverd.
3  Groot Placaat en Charterboek van Vriesland (hierna GPCV), G.F. thoe Schwartzenberg en 

Hohenlansberg ed., 5 dln. (Leeuwarden 1768-1793).
4  J. van Leeuwen ed., Beneficiaalboeken van Friesland (Leeuwarden 1850).
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in studies over de kerkgeschiedenis, de lokale en agrarische geschiedenis en de 
toponymie van Friesland.
 De registers hebben overigens niet meteen de naam gekregen waaronder ze be-
kend geraakt zijn. In de vroegste provinciale stukken worden ze afwisselend als 
‘inventarissen’ en ‘specificatiën’ aangeduid. De samensteller en ‘projectleider’ van 
het Charterboek, G.F. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, heeft de uiteinde-
lijke titel als opschrift overgenomen uit het derde deel van het Landsordonnantie-
boek van 1602, waarin onder titel 32 met betrekking tot de kanselarij-inkomsten  
bepaald is dat voor afschriften uit de ‘Beneficiaal-boeken’ per dorp zeven stuiver 
moet worden betaald.5 Centraal in deze aanduidingen staat begrip beneficie (be-
neficium) zoals dat in de volle middeleeuwen als rechtsterm binnen de Kerk bete-
kenis had gekregen. In het klassieke Latijn betekent dit, in zijn afleiding van bene 
facere (= goed doen), weldaad, eerbewijs of privilege. Kerkrechtelijk is het sinds 
de twaalfde eeuw echter op te vatten als het vermogensfonds dat blijvend aan een 
kerkambt (officium) verbonden is, met het recht van de ambtsbekleder om er een 
inkomen uit te trekken.6 Voor de oudste parochies geldt dat het beneficie in deze 
zin was afgesplitst van de oorspronkelijke dos, het stichtingskapitaal dat vereist 
was voor de financiering van zowel de kerk als haar bedienaars. Zo gedefinieerd 
zou men verwachten in deze beneficiale registers alleen de inkomstenbronnen van 
geestelijken – de pastoors, vicarissen, prebendarissen en kosters - beschreven te 
vinden. Maar dat is niet het geval. Het begrip beneficium is hier breder opgevat en 
toegepast op alle kerkelijke goederen in en van de parochie. De Beneficiaalboeken 
hebben daarom ook betrekking op het kerkengoed in engere zin, dat is op de ver-
mogensfondsen waaruit het onderhoud, de verlichting en verwarming van kerkge-
bouwen, alsook de zorg voor de armen en het onderwijs betaald moesten worden. 
Daarmee bieden ze zicht op de complete materiële en financiële infrastructuur 
van de lokale kerk met al haar functies. Dit met de nadruk op lokaal, want de 
goederen van bovenlokale kerkelijke instellingen als kloosters en kapittels zijn er 
niet in geregistreerd. De Friese kloosters komen er alleen in voor als belendende 
grondeigenaars of wanneer een van hun leden als zielzorger aan de plaatselijke kerk 
verbonden was of als zij om een bepaalde reden moesten bijdragen in het onder-
houd van het kerkgebouw.
 De achttiende-eeuwse afschriften die met een aantal correcties van Van Leeuwen 
voor Oostergo en Westergo zijn gepubliceerd, zijn naar verhouding niet slecht. Ze 
zijn van de hand van Johann Frederik Mauritz Herbell, een geleerde uit Rees, die 

5  Ibidem, 5.
6  J. Kuys, Kerkelijke organisatie in het middeleeuwse bisdom Utrecht (Nijmegen 2004) 55-57. 

Zie ook L.J. van Apeldoorn, De kerkelijke goederen in Friesland, 2 dln. (Leeuwarden 1915) 
252 e.v.



17

tijdens zijn in 1770 aangevangen studie aan de Franeker Academie door baron 
Thoe Schwartzenberg werd aangezocht om de opvoeding van zijn zoon te verzor-
gen.7 Hij werd na de dood van Nicolaas Tholen die de eerste twee delen van het 
Charterboek voor zijn rekening had genomen, door zijn broodheer in 1773 mede 
belast met het concrete afschrijf- en redactiewerk voor de volgende delen. Afgezien 
van de zetfouten, die zonder meer al vaak in achttiende-eeuwse werken opduiken, 
zijn Herbell’s transcripties zeer acceptabel. Dat geldt ook voor Van Leeuwens eigen 
werk voor het Beneficiaalboek van Zevenwouden. Dankzij de duidelijke register-
handen van de klerken die de opgaven van de grietenijschrijvers in de zestiende 
eeuw overgenomen en samengevoegd hebben, waren de meeste namen en gege-
vens goed leesbaar en konden dus ook goed overgenomen worden. Er is over de 
kwaliteit van Van Leeuwens’ editie wel het nodige te doen geweest – daarover 
verderop meer – maar dat heeft een intensief gebruik niet in de weg gestaan. 
 Uiteraard levert een nieuwe editie op tal van plaatsen een nieuwe en betere 
lezing op. Dat is niet alleen omdat Van Leeuwens’ latere correcties en die van zijn 
critici in de lopende tekst verwerkt konden worden. Bij herlezing bleken veel meer 
woorden, namen en uitdrukkingen te kunnen worden verbeterd. Toch was het 
verkrijgen van een betrouwbaarder weergave niet het belangrijkste motief om een 
nieuwe editie te realiseren. Voorop stond en staat dat een nieuwe uitgave het de 
onderzoeker mogelijk maakt de bron makkelijker en efficiënter te raadplegen. Van 
het negentiende-eeuwse boek met zijn onhandige afmetingen zijn buiten de wer-
ken in de openbare bibliotheken weinig exemplaren meer voorhanden; de liefheb-
ber kan er antiquarisch alleen voor veel geld nog de hand op leggen. Het is boven-
dien niet voorzien van een index,8 waardoor het zoeken naar specifieke namen en 
teksten tot voor kort veel tijd en moeite kostte. Door nu de nieuwe uitgave (mede) 
in digitale vorm aan te bieden, hopen we de toegankelijkheid  sterk te vergroten.

Waarom werden de registers vervaardigd?
Het is nog niet zo eenvoudig te achterhalen wat de redenen voor de Stadhouder 
en het Hof van Friesland in 1542 waren om de kerkelijke goederen per parochie te 
laten inventariseren. De algemene motivatie die in de inleiding van het plakkaat  

7  Over Herbell, zie W. Eekhoff, ‘Geschiedenis van de zamenstelling en uitgaven van het Groot 
Plakkaat- en Charterboek van Friesland’, De Vrije Fries 7 (1856) 324-361, aldaar 351-354.  

8  In 1981 heeft de genealoog T. Popma met medewerking van E. Knops een in typoscript 
vermenigvuldigd Register op de voornamen, achternamen, patronimica en toponiemen uit de be-
neficiaalboeken van Friesland, anno 1543 gepubliceerd, dat echter een beperkte verspreiding 
gevonden heeft.

http://katalogus.tresoar.nl/DB=1/SET=2/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=Register
http://katalogus.tresoar.nl/DB=1/SET=2/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=voornamen,
http://katalogus.tresoar.nl/DB=1/SET=2/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=achternamen,
http://katalogus.tresoar.nl/DB=1/SET=2/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=patronimica
http://katalogus.tresoar.nl/DB=1/SET=2/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=toponiemen
http://katalogus.tresoar.nl/DB=1/SET=2/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=beneficiaalboeken
http://katalogus.tresoar.nl/DB=1/SET=2/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=beneficiaalboeken
http://katalogus.tresoar.nl/DB=1/SET=2/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=Friesland,
http://katalogus.tresoar.nl/DB=1/SET=2/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=anno
http://katalogus.tresoar.nl/DB=1/SET=2/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=1543
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wordt gegeven, als zou het gaan om de ‘… restauratie ende onderhoudenisse van 
(de) goidsdienst’, zegt daarover weinig. Omdat elders in de Habsburgse Neder-
landen per gewest zulke projecten niet op touw zijn gezet, lijkt er geen sprake 
te zijn geweest van druk uit Brussel. De Friese onderneming valt dus alleen in 
een eigen, gewestelijke context te plaatsen. Zo op het eerste gezicht schijnt er 
een verband te zijn met een poging van de keizer uit 1534 om de geestelijkheid 
in Friesland met een bede te belasten, op basis van een hem eerder verleende 
algemene autorisatie van de paus.9 Dit voorstel behelsde de eenmalige afdracht 
van een vijfde deel van de jaarinkomsten voor geestelijke instellingen die 12 tot 
24 dukaten per jaar konden boeken, en van de helft voor de instituties die meer 
toucheerden. Het was op sterke bezwaren van de Friese geestelijken gestuit en had 
daarom ook geen doorgang gevonden. Men zou nu kunnen veronderstellen dat 
de keizer en zijn gezagsdragers in Friesland het idee niet hadden laten varen en het 
met het oog op een hernieuwde realisatie nuttig vonden een goed overzicht van 
de geestelijke goederen te laten vervaardigen. Toch denken we niet dat de Bene-
ficiaalboeken van 1543 daarin hun oorsprong vinden. De geestelijke instellingen 
die het rijkst waren en dus ook het grootste aandeel in de bede hadden kunnen 
hebben, waren de kloosters. En hun goederen hoefden in 1543 nu juist niet te 
worden geïnventariseerd.10

 Kijken we naar de datum, dan lijkt er eerder een verband te leggen met een 
andere zaak, te weten de lang lopende strijd over het patronaatsrecht ofwel het 
recht om priesters te benoemen, die werd gevoerd tussen de landsheer enerzijds 
en de Friese adel en eigenerfden anderzijds.11 In 1504 had de hertog van Saksen, 
in het kader van zijn streven om greep te krijgen op de Kerk in Friesland, de jaar-
lijkse begeving, uitmondend in de zogenoemde presentatie, van alle vrijkomende 
beneficies aan zich getrokken. Daarbij was bepaald dat de Stadhouder of het 
College van Regenten namens de hertog de volmacht kreeg om jaarlijks zelf de zes 
beste van deze geestelijke lenen te doen bezetten en voor de overige vrijkomende 

9  Opgenomen in bijlage 4. Zie hierover J. Kuys, ‘zicht op klerikale rijkdom en armoede? De 
Zeeuwse geestelijke stand als belastingbetaler in de rekeningen van de geestelijke subsidie 
van 532’, in: Regio. Rechtshistorische opstellen aangeboden aan dr. P.P.J.L. van Peteghem, M. 
Gubbels en C.J.H. Jansen ed. (Nijmegen 2010) 105-124, 107.

10  Er is één, moeilijk verklaarbare uitzondering op deze regel. De goederen van het johannieter 
klooster Hospitaal te Sneek onder Osingahuizen, meer in het bijzonder het uithofcomplex 
aldaar dat in 1543 nog altijd door een Sint-Jansheer uit Sneek werd beheerd maar waaraan 
geen zielzorg of misstichtingen verbonden waren, is wel opgenomen, als apart item tussen de 
opgaven van de parochies Heeg en Indijk: Westergo p. 877-881.

11  Zie hierover in het algemeen: J.J. Woltjer, Friesland in Hervormingstijd (Leiden 1962) 20-22. 
Meer in detail vindt men deze strijd om patronaat en presentatie toegelicht in hoofdstuk 4 
van O.D.J. Roemeling, Heiligen en heren. Studies over het parochiewezen in het Noorden van 
Nederland vóór 1600 (in voorbereiding, Leeuwarden 2013).
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beneficies die geboren Friese priesters aan te nemen die daartoe door de parochi-
anen of andere patronaatsgerechtigden werden voorgedragen.12 Bij de overgang 
naar het nieuwe bewind in 1524 was er geen nieuwe regeling getroffen, hoewel 
de Staten er namens de oude gerechtigden wel sterk op hadden aangedrongen. In 
1539 deed zich een goede kans voor de kwestie opnieuw op de agenda te plaatsen. 
De aanleiding was dat de keizer dringend geld nodig had van de Friezen om de 
gemaakte kosten voor de verwerving van Groningen en Drenthe te kunnen beta-
len. Op de landdag van juni 1539 besloten de Staten hem het gevraagde bedrag 
van 40.000 carolusgulden toe te kennen, onder meer op voorwaarde dat hij de 
patronaatsgerechtigden de vrije benoeming van alle beneficies zou laten. Maria 
van Hongarije, die namens Karel V het bestuur van de Nederlanden waarnam, 
heeft toen sterk geaarzeld of ze op die conditie in moest gaan. Ze liet haar ver-
trouweling mr. Jacob van Stavele, president van het Hof van Friesland,13 er met de 
Staten over in onderhandeling treden en besloot na een paar kleine concessies van 
de Staten uiteindelijk toe te geven. Haar voorwaarden waren dat de keizer per jaar 
de eerste drie beneficies mocht vergeven die geen particuliere patroon hadden - in 
elk kwartier één - en dat elke genomineerde priester op een beneficie waarvoor 
vroeger de keurbrief in de kanselarij werd gehaald, voortaan bij het Hof placet op 
zijn benoeming moest verwerven en daarvoor de verschuldigde belasting betalen. 
Dat placet mocht dan overigens niet geweigerd worden, tenzij er tegen verlening 
gewichtige bezwaren bestonden. De benoemde moest de landsheer trouw zweren; 
bij misdragingen konden de brieven van presentatie en placet vervallen verklaard 
worden zoals voorheen. In een plakkaat van 30 oktober 1539 werden de betwiste 
punten geregeld.14 
 De overeenkomst wordt in het algemeen geduid als een groot succes voor de 
Staten.15 De keizerlijke greep op de beneficieverlening werd er sterk door inge-
perkt en Karel V moest beloven zich te houden aan het traktaat van 1524, waarin 
bepaald was dat er geen cumulatie van geestelijke lenen mocht plaatsvinden en 
de beneficianten verplicht waren tot resideren. De rechten van de oude patro-
naatsgerechtigden waren in volle omvang hersteld, afgezien dan van het eerste 
in een jaar openvallende beneficie per kwartier. Zo werd dan voorkomen dat de 
Habsburgers ook in Friesland het financieringssysteem van de Kerk zouden aan-
wenden voor het onderhouden van gunstelingen, adviseurs en ambtenaren. We 

12  J.S. Theissen, Centraal gezag en Friesche vrijheid. Friesland onder Karel V (Groningen 1907) 
41-44.

13  O. Vries [et al.], De Heeren van den Raede : Biografieën en groepsportret van de raadsheren van 
het Hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum, 1999) 59-60.

14  GPCV II, 769-771.
15  Woltjer, Friesland in Hervormingstijd, 23
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moeten echter wel bedenken dat de keizer, afgezien van de bede, er ook wel iets 
voor terugkreeg. De placetverlening was op zichzelf goed voor een kleine stroom 
inkomsten, die bij deze gelegenheid vergroot kon worden, door de tarieven te 
verhogen, maar vooral ook door de registratie te verbeteren zodat makkelijker 
kon worden nagegaan welke priesters en hoeveel gepresenteerd moesten worden.
 Wat die mogelijke tariefsverhoging betreft, de Staten interpreteerden in juni 
1539 het eerste antwoord van de landvoogdes op hun voorstel zo dat dezelfde 
bedragen gevraagd zouden worden als voorheen.16 Maar het plakkaat op de kan-
selarijtarieven van 20 december van 1541 suggereert dat er wel veranderingen 
in zijn aangebracht. Voor grote pastorieën en rijke vicarieën staat daarin een be-
drag genoteerd van 3 floreen 7 st. (= 91 st.) en voor kleine pastoorsplaatsen en 
lenen, van 2 floreen 7 st. (= 63 st.).17 Eerstgenoemde som was precies gelijk aan 
hetgeen kloosterprelaten voor hun placet dienden te betalen. En de prelaten nu 
klaagden er in december 1540 over dat dit een veelvoud was van wat zij voordien 
hadden moeten neertellen, namelijk 10 of 12 st.18 Dat zou dan ook voor de pa-
rochiepriesters moeten hebben gegolden. De Gedeputeerden waren ten aanzien 
van deze kwestie van mening dat men niet meer belast zou moeten worden dan 
voorheen en verzochten het Hof het zo ook af te doen.19 Het verzoek om een lager 
tarief is niet ingewilligd maar moet toch op enig tijdstip daarna hebben geleid tot 
een bijstelling naar beneden, want de abt van Dokkum betaalde in 1549-1550 
voor zijn institutie niet meer dan 2 florenen.20

 Belangrijker was vermoedelijk dat met een nauwkeuriger registratie van de 
beneficies minder priesters zich aan de licentieverlening konden onttrekken. Uit 
het enig overgebleven register van placetverleningen, betreffende de periode van1 
oktober 1549 tot 30 september 1550, blijkt dat per jaar ruim 100 priesters een 
brief moesten ophalen.21 Uit de rentmeestersrekening van 1536/1537 weten we 
dat daarin slechts placetgelden voor 47 presentaties zijn geboekt.22 Het aantal 

16  GPCV II, 754.
17  GPCV II, 836.
18  Woltjer, Friesland in Hervormingstijd, 29.
19  GPCV III, 813-814.
20  Roemeling, Heiligen en heren, hoofdstuk 4, noot 575.
21  Om precies te zijn betreft het 107 registraties, voor 49 pastoors, 31 vicarissen en 27 pre-

bendaten: Tresoar, Rentmeestersrekeningen i. 49. Met dank aan drs. O.D.J. Roemeling te 
Hurdegaryp die ons hierop wees.

22  Volgens gegevens van drs. O.D.J. Roemeling bedroeg het totaalbedrag aan kanselarijrechten 
over 1536/1537 414 floreen (= 579 carolusgulden). Het aandeel daarin van de placetver-
leningen is niet bekend. Als het qua verhouding even groot zou zijn geweest als later in 
1549/1550 (te weten 35%) zouden we uitkomen op 203 carolusgulden; maar die verhou-
ding is in hoge mate speculatief. Als het aantal presentaties geringer was, was ook het aandeel 
veel kleiner.
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verzoeken om placetverlening moet dus na 1539 – of moeten we schrijven na 
1543/1544? – ruwweg verdubbeld zijn. Dat geldt dan op zijn minst ook voor 
de gelden die daarvoor moesten worden betaald. Wat de inkomsten betreft die 
dat voor de Staten opleverde, valt uit de rentmeestersrekening van 1549/1550 
te achterhalen dat deze 294 carolusgulden beliepen, zijnde 35% van het totaal 
der toenmalige kanselarijinkomsten.23 In latere jaren betrof het zo’n 300 tot 400 
gulden jaarlijks. Binnen het totaal van de keizerlijke inkomsten uit Friesland van 
ca. 35.000 tot 38.000 gulden mag dit niet veel lijken (ca. 1 %), op termijn was 
het toch een vaste inkomstenbron van enige betekenis.
 Los daarvan had het bevoegde gezag er belang bij dat elke geestelijke – en dus 
ieder die inkomsten uit een beneficie had - zich werkelijk kwam melden. Men 
wilde immers ook zicht houden op het eventueel samenvoegen van beneficies 
en vooral op het mogelijk verduisteren ervan. Dat alles viel niet te controleren 
zolang er geen betrouwbaar overzicht voorhanden was van alle kerkelijke inkom-
stenfondsen in het gewest. Het lijkt erop dat Stadhouder en Hof juist in de jaren 
1539-1541 de indruk kregen dat er veel minder beneficies voor aanstelling met 
een nieuwe bedienaar werden voorgedragen dan op grond van het aantal bestaan-
de parochies mocht worden verwacht. Het gerucht ging dat in Friesland tussen de 
80 en 100 beneficies niet bezet waren omdat geen priesters ze wilden hebben; be-
neficies die gemiddeld 40 goudgulden per stuk opbrachten. Sommige raadsheren 
wilden inkomsten uit verschillende van deze fondsen samenvoegen en omzetten 
in beurzen aan de universiteit van Leuven voor het onderhouden van arme kler-
ken. Mr. Jacob van Stavele kreeg op 26 augustus 1541 opdracht de zaak te on-
derzoeken. Zijn rapport was een jaar later klaar en werd op 22 augustus 1542 in 
de Geheime Raad besproken, hetgeen resulteerde in een uitvoerige instructie van 
25 augustus 1542 van de landvoogdes voor de President en Raad in Friesland om 
maatregelen te nemen tegen het lang vaceren van geestelijke goederen en tegen de 
wereldlijke personen die zulke goederen onrechtmatig in handen hadden.24 
 Uit de aanhef ervan blijkt dat men vooral beducht was voor de verdonkerema-
ning van kerkelijke goederen: het was koningin Maria ter ore gekomen dat er in 
Friesland veel onbediende beneficies ‘… by andere ondergeslaeghen ende gheoc-
cupeert’ werden.25 Bovendien zouden sommige priesters de verplichte belofte aan 
Karel V niet hebben afgelegd. En verder meende men te weten dat niet iedereen 
over brieven van placet beschikte, met als consequentie dat degenen die zo’n brief 
niet konden tonen, daar dus ook niet voor betaald hadden. Veel beneficies bleven 

23  Theissen, Centraal gezag, 235.
24  Theissen, Centraal gezag, 479-481; voor de volledige tekst, zie GPCV II, 864. Van Leeuwen, 

Inleiding Beneficiaalboeken, 2.
25  GPCV II, 864-865.
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lang vacant, terwijl het ook voorkwam dat twee of drie beneficies door één pries-
ter of pastoor werden waargenomen.26 Dit alles strekte tot nadeel van zowel de 
parochianen als de keizer. Daarom werd nu bepaald dat iedereen die goederen be-
zat die vroeger een kerkelijke bestemming hadden gehad, deze binnen drie maan-
den moest teruggeven. Eveneens binnen drie maanden moesten registers van alle 
geestelijke goederen met opgave van hun waarde bij het Hof worden ingeleverd. 
Wanneer daaruit zou blijken dat bepaalde beneficies zo klein en arm waren dat er 
geen kandidaten voor gevonden konden worden, zouden verschillende ervan tot 
één worden verenigd. 
 Kortom, de voornaamste oogmerken van de registratie lijken te zijn geweest 
(1) dat verduistering van beneficies moest worden voorkomen, (2) dat goed zicht 
kon worden gehouden op eventueel noodzakelijke samenvoegingen, (3) dat ieder 
beneficie goed bezet werd en (4) dat elke genomineerde een placetbrief haalde 
en er naar rato van de rijkdom van zijn fonds voor betaalde. Zonder het con-
trolemiddel van de provinciebrede inventarisatie kon een en ander niet worden 
gerealiseerd. Zoals Van Leeuwen aangaf, is het overigens waarschijnlijk dat men 
daarvoor teruggreep op registratievoorschriften uit de Saksische tijd, waaraan om 
onbekende reden nooit gehoor was gegeven.27 Men vindt ze uitgeschreven in twee 
verordeningen voor grietmannen uit 1506/1507, waarvan de eerste nadien ook 
opgenomen werd in het Landboek van Kempo van Martena. De tweede deel-
verordening, die het meest gedetailleerd is, hield in dat iedere grietman samen 
met de rechter, een of twee van de ‘stemmichsten’, plus de kerkvoogden in elk 
kerspel ‘… alle lutke ende groote proven opschrive, met sampt horen renten ende 
inkomen van aller wisser ende onwisser bruyckinge; desgelyxs die priesters itlic-
ken met zynen name opteyckene, ende met wat tytel itlick zyn beneficium besit, 
ende hoe hy daer an gekomen is, ende sulx alles in een register vorteyckent, in 
die cantzelei overantworde’.28 Van Stavele en zijn staf zullen deze teksten gekend 
hebben en er gebruik van hebben gemaakt.
 Misschien moeten we aan de controlefunctie ook weer niet te veel waarde 
hechten. Uit de goede overleveringsstaat van de kanselarijleggers, alsook uit de 
spaarzame, naderhand toegevoegde marginalia erin valt op te maken dat ze niet 
vaak uit de kast zijn gehaald en doorgebladerd. Wel vindt men er enkele aante-

26  Van Leeuwen, Inleiding Beneficiaalboeken, 2. De klachten over het niet-resideren en de cu-
mulatie van beneficies waren al oud. Ze zijn al geuit in 1522, 1527 en 1529: GPCV II, 
o.a. pp. 120, 122, 124, 147, 175 en 731-732. Overigens bleek het met deze problemen in 
vergelijking met andere gewesten enorm mee te vallen. Blijkens de studie van Roemeling 
was in Friesland nauwelijks sprake van niet-residerende priesters en stapeling van beneficies: 
Roemeling, Heiligen en heren, hoofdstuk 7.

27  Van Leeuwen, Inleiding Beneficiaalboeken, 2-3
28  GPCV II, 256; vergelijk GPCV II, 73.
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keningen en bescheiden in van na 1544 betreffende de unio van beneficies. Zo 
bijvoorbeeld uit 1564, betreffende Jislum, Lichtaard en Wanswerd, en uit 1571 
met betrekking tot Oldetrijne.
 Wellicht zijn er nog overzichten gebruikt op grietenijniveau. De grietman be-
hoorde immers op de hoogte te zijn van de keuze van een geestelijke voor een 
bepaald beneficie. De presentatiebrief moest aan hem ter tekening of bezegeling 
worden voorgelegd, waarna de kandidaat het placet in Leeuwarden kon gaan 
ophalen.29 Notities in het Dantumadeelster register betreffende de pastoors van 
Janum en Sibrandahuis, van wie gezegd wordt dat ze nog geen (verzoekschrift tot 
een) placetbrief bij de grietman hadden ingeleverd, wijzen erop dat de presen-
tatie- en placetbrief in elkaars verlengde lagen en de behandeling ervan door de 
grietman een onderdeel van het traject vormde.30 Mogelijk werd daarbij wel een 
legger van de goederen en inkomsten geraadpleegd. 

Weerstand tegen de inventarisatie
Het bevel van de landvoogdes van 25 augustus 1542 werd ten uitvoer gelegd in 
de ordonnantie van 3 november 1542, die aan alle grietmannen en magistraten 
werd toegezonden.31 De gezagsdragers hebben het plakkaat vrij spoedig gepubli-
ceerd op de plaatsen waarop zulke stukken gewoonlijk bekend gemaakt werden.32 
Voor de grietenij Idaarderadeel verwijzen geestelijken uit diverse parochies naar 
de openbaarmaking in Grou op 10 december 1542. De termijn waarbinnen de 
gegevens aan de grietmannen moesten zijn overlegd, was daarbij op drie maanden 
gesteld. Als sanctie hield men aan dat de houders van de beneficies de waarde van 
eventueel verzwegen goederen zouden verbeuren.33 In een aantal grietenijen en 
steden zijn de pastoors en kerkvoogden daarop meteen met het registreren van 
de geestelijke goederen aan de slag gegaan. Eind maart 1543 waren zodoende al 
verschillende registers op de Kanselarij te Leeuwarden bezorgd, onder meer van 
de steden Franeker en Hindeloopen en van de grietenijen Achtkarspelen, Hen  - 
naarderadeel en Idaarderadeel. In andere gemeenten en plaatsen wekte het plakkaat 
echter beroering en aarzelde men om met de inventarisatie te beginnen, in weerwil 

29  Roemeling, Heiligen en heren, hoofdstuk 4.
30  Oostergo, p. 383.
31  Voor de volledige tekst, zie hierna bijlage 2.
32  Zo schrijft de grietman van Smallingerland het in zijn begeleidende tekst; ‘… zoo hebbe 

ick tselve placcaet eerst alomme inder grietenie van Smallingerlandt ter plaetsen daer men 
gewoontlicken is publicatie te doene, gepubliceert ende doen publiceeren ende vercundigen’. 

33  ‘by peyne van den waerde van den goeden, die zy versweghen zullen hebben, uuyt hoeren 
eygen buydel tot onsen proffyte te verbeuren’: bijlage 2. Degene die verzwegen goederen 
aanbracht, kon daarbij rekenen op een premie van een tiende van de waarde.
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van de sanctie. Woltjer meent dat dit het gevolg was van een misverstand voortko-
mend uit een meningsverschil tussen het Hof en de Staten over de formaliteiten 
die nodig waren voor de verkoop van kerkgoederen.34 Bepaalde contracten zouden 
ongeldig worden verklaard, en nu beval het plakkaat zonder meer de teruggave van 
alle goederen die vroeger een kerkelijke bestemming hadden gehad zonder dat een 
uitzondering zou worden gemaakt voor de wettig gekochte. Volgens Woltjer waren 
vele betrokkenen bang dat ze ook wettig verkregen goed moesten afstaan. 
 Er zijn nog twee andere redenen te bedenken waarom men zich tegen de regis-
tratie van de geestelijke goederen verzette. De eerste is dat sommigen het project 
beschouwden als een aanloop tot een algemene heffing op de geestelijke goederen 
zoals de regentes die aan de Zuidelijke Nederlanden wilde opleggen. Want - zo 
was de redenering -, wat zou anders de reden kunnen zijn om naar de waarde 
van de goederen te vragen?  De tweede is dat men vreesde dat de nauwkeurige 
opgave van de waarde van verschillende landerijen, die ook in het Register van 
de Aanbreng van 1511 al waren getaxeerd, de regering de prijsvermeerdering in 
het algemeen duidelijk onder het oog zou brengen. En dat zou, als die verschillen 
geconstateerd zouden worden, een extra prikkel voor de regering zijn om tot een 
herziening van de grondslag van de zogenoemde jaartax te komen.35

 Eén van de grietenijen waarin onrust ontstond na de publicatie van het plak-
kaat was Dantumadeel, waar de bekende eigengereide edelman Syds Tjaarda van 
1517 tot 1538 grietman was geweest.36 Representanten van acht Dantumadeel-
ster dorpen besloten een vergadering van grietmannen en volmachten van Oos-
tergo in Dokkum samen te roepen.37 Deze kwamen ook daadwerkelijk bijeen 
en verzochten op 6 januari 1543 aan stadhouder en Hof om een landdag uit 
te schrijven waarop het plakkaat en andere kwesties besproken konden worden. 
Elf dagen later werd een soortgelijk verzoek ingediend door een vergadering van 
priesters en kerkvoogden uit Wymbritseradeel, georganiseerd door grietman 
Frans Roorda.38 Het Hof wees beide verzoeken echter af en vaardigde een verbod 
uit om nog verdere vergaderingen over het plakkaat te houden. Wie bezwaren 
had moest ze maar rechtstreeks aan het Hof voorleggen.39

 Het duurde echter niet lang of het Hof liet toch een landdag bijeenroepen.40 
Vanwege hoge kosten als gevolg van de oorlogvoering was de centrale regering 

34  Woltjer, Friesland in Hervormingstijd, 30.
35  Theissen, Centraal gezag, 480-482, GPCV III, 10.
36  Woltjer, Friesland in Hervormingstijd, 30-31. Meester Syds overleed op 13 december 1546; 

het is overigens niet bekend of hij een rol heeft gespeeld in het verzet tegen de registratie.
37  GPCV III, 1.
38  Ibidem, 2.
39  Ibidem, 3-4.
40  Woltjer, Friesland in Hervormingstijd, 31-32.
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op zoek naar nieuwe middelen. Ze hoopte die te verkrijgen door in alle gewesten 
een belasting van één procent op de uitvoer te heffen. Uiteraard stuurde ze het 
plakkaat waarin de maatregel werd vastgelegd en beschreven ook ter afkondiging 
aan het Hof te Leeuwarden. Maar het Hof achtte het niet geraden dit zonder 
toestemming van de Staten af te kondigen. Dat zou immers in strijd zijn met het 
traktaat van 1524. De landvoogdes ging daarmee akkoord, zodat erop 11 april 
1543 een landdag kon worden gehouden, waarop behalve de heffing van de hon-
derdste penning ook het plakkaat op de geestelijke goederen en de weigering van 
het Hof om hierover een Statenvergadering bijeen te roepen ter sprake kwamen. 
Wat de laatste twee kwesties betreft, kwam daaruit naar voren dat volgens het 
Hof niet aan de verlangens van de Staten kon worden voldaan. De Staten beslo-
ten daarop een gezantschap naar Maria van Hongarije te sturen met onder meer 
Syds Tjaarda, Sybrandt Roorda en Aesga van Hoxwier. De instructie die hun 
werd meegegeven, leert dat ze op het punt van de inventarisatie van kerkelijke 
goederen – daarbuiten moesten ze nog over tal van andere zaken ‘doleanties’ (be-
zwaren) aanbrengen – vooral bezwaar moesten aantekenen tegen het registreren 
van de waarde der goederen.41 Zo’n waardebepaling zou volgens de Staten weinig 
zin hebben omdat de opbrengst jaarlijks wisselde ‘… als men t selve in enige  
quartieren van Vrieslandt, ende bezunderlinge in de Sevenwolden, nu iegenwoer-
dige jaer wel mach sien; soe men nu voer een pondtemate landts daer men tvorlede 
jaer een carolus gulden ter huyre voer gaff, nauwelycke een schelling zal moegen 
cryghen, ende dat vermits ‘t verledene natte jaer ende die sterfte van den beesten’. 
Wie een beetje ingevoerd is in de economische geschiedenis van Friesland in de 
zestiende eeuw, ziet dat dit een gelegenheidsargument is. De opbrengsten van de 
geestelijke goederen waren door de algemene prijsstijging, de afwezigheid van 
oorlog en de gunstige economische ontwikkelingen sinds 1511 over de hele linie 
meer dan verdubbeld in Friesland.42 Juist de gegevens uit de Beneficiaalboeken 
over de waarde van de landerijen laten daarover geen twijfel bestaan. Een ongun-
stig jaar kon voor moeilijkheden zorgen maar doorbrak niet de conjunctuur. Dat 
zal men ook in kringen van de landvoogdes in Brussel hebben geweten. Er werd 
dan ook niet toegegeven aan het bezwaar tegen het registratieplan.43 Wel kon 
bij deze gelegenheid het misverstand over restitutie van de verkochte geestelijke 
goederen uit de weg worden geruimd.

41  Bijlage 3.
42  Merijn Knibbe, Lokkich Fryslân. Landpacht, arbeidsloon en landbouwproductiviteit in het Frie-

se kleigebied, 1505-1830 (Wageningen 2006) 89-90.
43  Zie de afwijzende beschikking van 28 mei 1543: bijlage 4.
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Uitvoering
Ondertussen was de inventarisatie van de geestelijke goederen min of meer stil-
gevallen. Afgaande op de parochies en fondsen waarvoor in de Beneficiaalboeken 
is aangetekend wanneer de registratie werd gerealiseerd, kunnen we concluderen 
dat er na maart 1543 weinig activiteit meer is ontplooid. Voor Jorwerd, waarvan 
de registers op 2 april in handen van de grietman zijn overgegeven, wordt verwe-
zen naar het ‘delay van den Hove gegunt’. Kennelijk had men daar uitstel gekre-
gen. Er is verder bij aangetekend dat de indienaars zich het recht voorbehielden 
‘… om nyet nyeuws te doen zonder die andere Staeten van die Landen, ende 
by communicatie op den Landtsdach’: een voorbehoud dus ten aanzien van de 
waarde van de registratie. Veel andere geestelijken, kerkvoogden en grietmannen 
wilden de uitkomst van het landdagberaad en het resultaat van het gezantschap 
afwachten. 
 Er kwam weer schot in het project toen de stadhouder op 1 november 1543 de 
verantwoordelijke gezagsdragers liet weten dat onverkort aan de registratie moest 
worden vastgehouden, volgens het plakkaat van 3 november 1542.44 Dit onder 
verwijzing naar de afwijzende beschikking van de landvoogdes op de bezwaren 
van het gezantschap. Als uiterste inleverdatum gaf hij daarbij nieuwjaarsdag 1544 
op. Deze actie sorteerde effect, want in de maanden november en december kwa-
men er inventarisaties binnen van tal van grietenijen en steden. In veel gevallen 
werd pas eind december aan het verzoek van de stadhouder gehoor gegeven, zoals 
bijvoorbeeld door de steden Harlingen en IJlst en de grietenijen Dantumadeel,  
Westdongeradeel en Wonseradeel. Overigens kwam het voor dat van één-en  
dezelfde grietenij verschillende parochies – of van één parochie verschillende 
fondsen – al lang hun registers al bij de grietman hadden ingeleverd voordat de 
rest binnenkwam en het geheel naar Leeuwarden kon worden gebracht. Voor 
Dantumadeel bijvoorbeeld staan de registraties van de pastoriegoederen van  
Murmerwoude en Veenwouden gedagtekend op respectievelijk 6 en 10 april 
1543, terwijl het dateerbare materiaal van de andere dorpen eerst op eind decem-
ber gesigneerd is.
 Een enkele bestuurder werd bij de inventarisatie geconfronteerd met bezwaren 
van ingezetenen die meenden onheus van usurpatie van geestelijk goed beschul-
digd te zijn. Zo meldt grietman Johan Heerma van Wonseradeel aan het slot van 
zijn op 30 december 1543 geregistreerde register dat diverse personen hem ken-
baar hadden gemaakt dat ze wisten dat de pastoors en priesters in hun registers 
opgave hadden gedaan van landen en renten waarover kwestie was en waar die 
geestelijken ‘gheene possessie’ van hadden; deze personen hadden hem, Johan 

44  Bijlage 6.
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Heerma, gevraagd hierbij een algemeen protest aan te tekenen, met als strekking 
dat aan dit register dat ‘tot huere achterdeele’ strekt, geen geloof mocht worden 
gegeven.45

 In bijgaande kaart is met grijze kleur aangegeven van welke steden en griete-
nijen er geen registers zijn overgeleverd. Het betreft de grietenijen Franekeradeel, 
het Bildt, Engwirden, Gaasterland en Schoterland, en de steden Dokkum, Sloten, 
Workum en Staveren. Evenmin beschikken we over de gegevens van de dorpen 
Appelscha, Augsbuurt, Burum, Elahuizen, Giekerk, Greonterp, Haskerdijken, 
Hiaure, Hemelum, Hogebeintum, Luxwoude, Nes (Ut.), Oenkerk, Oudkerk, 
Scharl, Warns, Wetsens en Zwaagwesteinde. Het valt niet uit te sluiten dat voor 
deze gemeenten en dorpen ooit wel registers ingeleverd zijn, die zijn zoekgeraakt. 
Dat moeten dan stukken zijn geweest die wel bij de grietman bezorgd waren maar 
nooit de Kanselarij hebben bereikt. Want alles wat daar bezorgd werd is ook in 
de registers van het Hof opgenomen. In het tweede afschrift van de Beneficiaal-
boeken dat in het midden van de negentiende eeuw in het provinciaal archief 
werd bewaard maar nu onvindbaar is, ontbraken namelijk volgens Van Leeuwen 
dezelfde plaatsen en gemeenten als in het exemplaar van het Hof waarop onze 
uitgave is gebaseerd, wat tot de conclusie leidt dat van die gemeenten en plaat-
sen ook geen materiaal voorhanden was op het moment dat het afschrift werd 
vervaardigd. In 1564 waren in elk geval nog niet alle Friese dorpen beschreven, 
want toen hebben op aandringen van het Hof de kerkvoogden en geestelijken van 
Sijbrandaburen in Rauwerderhem en de Ferwerderadeelster dorpen Lichtaard, 
Jislum en Wanswerd alsnog hun aanbreng in Leeuwarden bezorgd.46 Het is niet 
bekend of het rappèl van het Hof van 1564 alleen aan de vier genoemde dorpen 
is gestuurd.
 Echt waarschijnlijk is dit niet omdat het plaatsen in twee verschillende griete-
nijen betreft. Misschien zijn ook alle andere dorpen aangeschreven waarvan nog 
geen documentatie voorhanden was. Wellicht ook heeft toen geen rechter, kerk-
voogd of geestelijke van die dorpen zich geroepen gevoeld alsnog de gevraagde 
gegevens te verzamelen. Als men zich twintig jaar tevoren aan de registratieplicht 

45  Beneficiaalboek Westergo, p. 625-626. De opmerkingen in kwestie lijken te zijn geventileerd 
door enkele inwoners van Idskenhuizen.

46  Respectievelijk op 9 april en op 10, 12 en 18 mei 1564: Van Leeuwen, Inleiding Beneficiaal-
boeken, 5. De dorpen in kwestie zijn om deze reden ook achter in (de Hofregisters van) het 
Beneficiaalboek van Oostergo opgenomen.



28

had kunnen onttrekken,47 dan leek er geen noodzaak te zijn daar nu wel serieus 
werk van te maken. Kortom - onder het voorbehoud dat er enkele registers op 
grietenijniveau zijn blijven ‘hangen’ en daar verloren geraakt zijn – moet toch 
aangenomen worden dat voor de meeste grietenijen, steden en dorpen waarvoor 
we geen beneficiale inventarisaties hebben, nooit van die registers opgemaakt en 
ingeleverd zijn. 

Beschrijving van de bron
De teksten waarover we beschikken en die ook door Van Leeuwen en anderen ge-
bruikt werden, zijn kopieën. Ze kunnen afgeschreven zijn van de oorspronkelijke 
registers zoals die door de grietenijschrijvers samengesteld en door hen of hun griet-
mannen in Leeuwarden bezorgd zijn. Het kunnen echter ook copiae copiarum zijn: 

47  Zoals heer Joutta, pastoor van Suawoude, van wie wordt gemeld dat hij ‘syn incompsten, tot 
de pastorie behoerende, niet [heeft] willen int scrifte geven, hoewel hy visie van den placcate 
heeft gehadt’: Oostergo, Tietjerksteradeel, p. 198. Het is niet bekend of hij daarvoor op het 
matje is geroepen. De gegevens van de Suawoudster pastorie zijn ook naderhand in elk geval 
niet opgedoken.
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afschriften van afschriften dus. We komen verderop nog terug op de wijze waarop 
de diverse inventarisaties tot stand zijn gekomen. Globaal kunnen we daarin een 
paar fasen of trajecten onderscheiden. De eerste is dat voor ieder beneficie en ieder 
fonds een overzicht moest worden samengesteld door de geestelijke of de voogd(en) 
of secretaris die er het beheer over voerde(n). Deze overzichten konden rechtstreeks 
bij de grietman worden ingeleverd. Ze werden echter ook wel eerst per parochie 
samengenomen om vervolgens in één geheel aan de gezagsdrager te worden aan-
geboden. Er zijn diverse parochies aan te wijzen, van Idaarderadeel bijvoorbeeld, 
waarvoor de registratie door de pastoor in samenwerking met de kerkvoogden en 
soms de vicaris en de prebendaris in één geheel is uitgevoerd en beschreven.
 Op grietenijniveau werden de beneficie- en fondsregisters  – voor zover ze apart 
waren aangedragen – dan per parochie samengevoegd en werden deze parochie-
overzichten vervolgens gebundeld. Het zou kunnen zijn dat voor verschillende 
grietenijen  alle parochieregisters getranscribeerd en tot één nieuw geheel samenge-
voegd zijn. Dat lijkt het geval voor Haskerland, Lemsterland en andere gemeenten 
waarvan in onze afschriften geen ondertekening door geestelijken en/of kerkvoog-
den is geregistreerd. In dat geval zou er tussen de overgeleverde registratie van het 
Hof en de originele opgaven nog een afschriftversie zijn geweest. Mogelijk heeft de 
grietenij de originele opgaven dan zelf voor eigen controledoeleinden gehouden. 
 Eenmaal op de Kanselarij zullen de ingeleverde overzichten per kwartier (Oos-
tergo, Westergo en Zevenwouden) bij elkaar zijn gebracht. Zij werden vervolgens 
door klerken in een min of meer uniform pakket afgeschreven om daarmee een 
moedercorpus voorhanden te hebben. Dat was voorgeschreven. Het plakkaat van 
3 november 1542 verordonneert immers met zoveel woorden dat het Hof ‘… 
dair aff [moest] doen houden goet reghister, omme bewairt te worden metten 
anderen registeren van der cancelrien aldaer, tot euwiger memorien’.48 
 De oorspronkelijke registers – hetzij de ondertekende fonds- of parochie-in-
ventarisaties, hetzij de eerste deelsafschriften – die via de grietmannen bij het Hof 
bezorgd waren, zijn helaas niet bewaard gebleven. Mogelijk zijn ze na het vervaar-
digen van de transcripties voor controlegebruik opgeborgen en later vernietigd. 
Van Leeuwen meende dat ze overgebracht zijn naar de Rekenkamer in Den Haag, 
evenals dat gebeurd is met de zogenoemde Registers van de Aanbreng (van 1511).49 
Dat ligt echter niet in de rede, omdat de registratie van de geestelijke goederen - 
anders dan die van de Aanbrengregisters - niet in de eerste plaats een fiscaal doel 
dienden. Er is verder niets over bekend, maar het is niet ondenkbaar dat sommige 
grietenijen de door hen naar Leeuwarden gestuurde originelen na transcriptie 
weer teruggekregen hebben. 

48  Bijlage 2.
49  Van Leeuwen, Inleiding Beneficiaalboeken, 5.
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 Naast de Hofafschriften die wij in navolging van Van Leeuwen voor onze editie 
hebben gebruikt, heeft er zoals gezegd nog een andere serie kopieën bestaan. Deze 
wordt kort door Van Leeuwen in zijn inleiding beschreven. Het werk bevond zich 
in 1850 nog in het provinciaal archief en bestond uit zes delen in folio, in één 
doorlopende hand geschreven, met als titel: ‘het authentiek Afschrift der benefi-
ciaalboeken in het Archief der Provincie’.50 De waarmerking stond op naam van 
Hobbe Baerdt, die van 1585 tot 1591 griffier van het Hof was. Het stamde daar-
om waarschijnlijk uit 1585 of 1586. Van Leeuwen gist dat dit afschrift is gemaakt 
voor Gedeputeerde Staten, omdat dit college in 1580 de administratieve functies 
van het Hof in deze tijd heeft overgenomen, ook ten aanzien van het toezicht op 
de geestelijke goederen, en dus ook de beschikking over een handzaam overzicht 
van die goederen moest hebben.51 Herbell, de redacteur van de delen III, V en VI 
van het Charterboek, heeft dit authentieke afschrift nooit onder ogen gehad, getui-
ge de noot waarin gemeld wordt dat het exemplaar van de Beneficiaalboeken op 
de Griffie van het Hof het enige was.52 We moeten aannemen dat het afschrift van 
Baerdt, waarop de hierna nog verder te noemen Montanus de Haan Hettema zich 
baseerde om allerlei lezingen van Van Leeuwen te bekritiseren, na 1850 verloren 
is gegaan. Ondanks alle mogelijke naspeuringen van de medewerkers van Tresoar 
en van ons om het terug te vinden, is het (nog) niet boven water gekomen.
 Blijft de vraag wanneer het handschrift van het Hof tot stand is gekomen en 
of we het inderdaad als het eerste en dus voornaamste afschrift van de oorspron-
kelijke registers mogen beschouwen. Het handschrift wordt bewaard bij Tresoar, 
in het archief van het Hof van Friesland.53 Het bestaat uit drie folioboekdelen 
voor elk van de kwartieren Oostergo, Westergo en Zevenwouden, inclusief de 
steden. Ieder deel is samengesteld uit verschillende cahiers, voor iedere grietenij 
of stad afzonderlijk. Ze omvatten een ongelijk aantal bladzijden: Oostergo telt 
1152 bladzijden (waarvan 85 onbeschreven), Westergo heeft er 1328 (waarvan 
237 blanco), terwijl Zevenwouden in totaal 446 bladzijden (waarvan 37 blanco) 
omvat. De drie boeken verkeren in goede staat, met uitzondering van het deel van 
Oostergo. Daarvan is het eerste blad beschadigd.
 Het geheel ontbeert een duidelijke datering en een samenvattende titel. Het 
formaat van het papier is ca. 20 cm. breed en ruim 30 cm. hoog. Het papier bevat 
verschillende watermerken, waarvan er een drietal nog duidelijk te herkennen is. 

50  Het is niet bekend of deze titel contemporain is of pas later aan het registerpakket is gegeven.
51  Ibidem, 7-8.
52  GPCV II, 869, noot a.
53  Tresoar, toegang 14, nr. 86 Oostergo, nr. 87 Westergo, nr. 88 Zevenwouden.
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Het vaakst (29 keer) kwam het watermerk aan de linkerzijde voor:54

Het middelste watermerk55 troffen we in totaal 19 keer aan, terwijl het rech-
ter watermerk56 slechts acht keer voorkwam en dan alleen in het boekdeel van 
Westergo. De datering van deze watermerken komt globaal overeen met wat we 
zouden verwachten aan te treffen voor papier waarop kort na het begin van 1544 
registers zijn getranscribeerd. Veel meer valt er echter niet over te zeggen. Voor 
een meer precieze inperking qua tijd zijn andere aanwijzingen uit de handschrif-
ten zelf te halen. 
 De datum postquam wordt geleverd door een aantekening van 7 februari 1544, 
gemaakt bij het register van Ter Idsard: ‘Overgebracht by heer Wycher Jacopsz 
nu pastoir in der Ydsert, VIIe febr. XLIIII, seggende daertoe alst te hebbene van 
den vicaris ende gemeente, beduchtende dat het in den principalen aenbrenck 
van den geestelycken goeden vergeten was, ende seght, daer gheen priester op te 
wesen om der cleynicheyt wille’. De datum antequem betreft 27 januari 1547. Het 
geldt een aan het slot van de inventarisatie van Twijzel toegevoegde akte van die 
datum over de opbrengst van de prebende ter plaatse. Deze is door een andere 
hand geschreven dan de registertekst en moet dus later in het Hofexemplaar inge-
schreven zijn. Dat geldt trouwens ook voor nog twee andere akten uit 1547 (van 
respectievelijk 25 april en 3 mei) met betrekking tot de eventuele samenvoeging 

54  Het betreft DE-HAUMB HAUM 105 en 112, respectievelijk gedateerd 1508 en 1514, Lu-
cas van Leyden. Bron: Watermark database, Dutch University Institute for Art History, Flo-
rence.

55  Het betreft hier DE-KKDD-C822 en C823, gedateerd 1540-1550, Aertgen van Leyden. 
Bron: Watermark database, Dutch University Institute for Art History, Florence. Zie ook 
Piccard, die het op 1544 dateert!

56  Te identificeren als DE-KKDD-C7771, gedateerd 1550, ‘unknown Leiden’: Watermark da-
tabase, Dutch University Institute for Art History, Florence.
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van twee kleine prebenden; aantekeningen die aangetroffen worden in het regis-
ter van Koudum, en die eveneens later in een andere hand aan het register zijn 
toegevoegd. Het Hofexemplaar kan dus niet anders dan tussen 7 februari 1544 
en 28 januari 1547 zijn vervaardigd. Wij vermoeden dat het eerder in 1544 nog 
is samengesteld dan in 1546. Zekerheid daarover valt echter niet te krijgen.
 De taal waarin de oorspronkelijke teksten gesteld zijn, is het Nederlands. Wel 
komen er regelmatige Friestalige woorden en fragmenten in voor, met name in de 
gegevens van de grietenijen Doniawerstal en Ferwerderadeel, hetgeen ook reeds 
door Sipma,57 Gerbenzon58 en Vries59 is vastgesteld. Vries schrijft dat het niet mo-
gelijk is om uit te maken of de geestelijken die deze opgaven hebben ingeleverd, 
niet wisten dat van hen een opgave in het Nederlands werd verwacht of dat zij 
moeite hadden met het schrijven van deze taal. De pastoor van Bozum, mr. Edo 
Walckama, die zijn kerkrekeningboek consequent in het Fries bijhield,60 heeft zijn 
registratie voor het Beneficiaalboek probleemloos in het Nederlands gesteld. Als 
een priester al moeite zou hebben gehad met de beheersing van die taal, kon hij 
altijd wel iemand uit de omgeving inschakelen om zijn tekst bij te werken. Zo had 
de pastoor van Broek, heer Sytthia, die zijn landerijen beschreef als ‘… Noch V 
pondemaeten yn die Lyttye Scer, die westereynd op die Gerswey’, makkelijk een 
beroep kunnen doen op zijn (toch ook wel Friese) vicaris Murck Wibe zoon, die 
dichtbijgelegen stukken land benoemde als ‘II pondemaeten in die Groote Scher, 
de oestzijde eyndet an de Graswech’.61 Vermoedelijk heeft hij helemaal niet bij zijn 
taalkeuze stilgestaan. Zoals ook de pastoor van Westergeest, heer Wilhem, die mo-
gelijk een koorheer was van de premonstratenzer Bonifatiusabdij van Dokkum,62 
er niet over zal hebben nagedacht dat zijn taal enigszins oostelijk gekleurd was.63

 De boeken zijn afgeschreven in vier verschillende handen van omstreeks het 
midden van de zestiende eeuw, met een paar aanvullingen uit later tijd. Of deze 
kopiisten c.q. klerken van het Hof ook verantwoordelijk zijn geweest voor de volg-

57  Sipma, Oud-Friesche oorkonden II (‘s-Gravenhage, 1933), nr. 211, p. 226-232.
58  Estrikken. Rige lytse teksten en stúdzjes 42 (1967) 142-147.
59  O. Vries, “Naar ploeg en koestal vluchtte uw taal”. De verdringing van het Fries als schrijftaal 

door het Nederlands (tot 1580) (Leeuwarden 1993), 151-152.
60  Zie verderop noot 78.
61  Zevenwouden, p. 925 en 917.
62  Het patronaatsrecht van de kerk van Westergeest behoorde aan de abt van Dokkum, met als 

gevolg dat de pastoor vaak een premonstratenzer koorheer van de Bonifatiusabdij was. Heer 
Wilhem kan ook kloosterling zijn geweest, al is dat niet geheel zeker, want de pastorie werd ook 
wel eens door een seculier bediend. Zie Roemeling, Heiligen en heren, bijlage 1 s.v. Westergeest.

63  Hij beklaagt zich erover dat de abt een sate land van de pastorie heeft weggenomen zodat ‘…  
ych den cast neyt krigen mach, so do ych myn beclack ende begeyr, dat gij frome heren my 
behulpelick wylt wesen ende helpen my, dat ych weder crigen mach dat geijn, dat hervormals 
dor to heijft’: Oostergo, p. 442. 
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orde van de grietenijen binnen de kwartieren en voor de dorpen binnen de griete- 
nijen is niet bekend. We vermoeden van wel. Binnen de kwartieren hebben de 
grietenijen een zekere geografische volgorde gekregen. Die lijkt niet willekeurig 
te zijn aangebracht, maar zij is niet overgenomen van bestaande registers zoals het 
Register van de Aanbreng van 1511. Waar in het Aanbrengregister van Ooster-
go een ronde met de klok mee wordt aangehouden, te beginnen in Leeuwarden, 
heeft het Beneficaalboekpakket van hetzelfde kwartier een andere ommegang. Na 
Leeuwarden wordt daarin eerst een uitstap naar het oosten (Tietjerksteradeel) en 
zuidwesten (Idaarderadeel en Rauwerderhem) gemaakt. Vervolgens wordt logi-
scherwijs de sprong gemaakt naar het noordoosten, naar Ferwerderadeel, waarna 
de rondgang doorgaat om via Dantumadeel en Achtkarspelen, zigzag terug over 
Kollumerland, te eindigen in Smallingerland. Westergo heeft wel vanaf het begin 
een logische volgorde met de zon mee, te beginnen bij Wonseradeel en dan om-
gaande langs vier van de noordelijke Vijf Delen. Via Wymbritseradeel komt men 
ten slotte uit in het zuidwesten bij Hemelumer Oldeferd en Noordwolde. Voor 
Zevenwouden, dat drie belangrijke grietenijen mist, is daarentegen weer een zig-
zagkoers aangehouden, die westelijk begint in Doniawerstal, in Ooststellingwerf 
uitkomt, maar daar omdraait en pas in Weststellingwerf eindigt.

Zevenwouden  Oostergo  Westergo  Steden

Doniawerstal 13 Leeuwarderadeel 14 Wonseradeel 27 Leeuwarden

tingeradeel 6 Tietjerksteradeel 11 Barradeel 7 Franeker

Haskerland 5 Idaarderdadeel 8 Menaldumadeel 12 Harlingen

Lemsterland 5 Rauwerderhem 5 Baarderadeel 15 Sneek

Ooststellingwerf 9 Ferwerderadeel 7 Hennaarderadeel 12 Bolsward

Weststellingwerf 21 Westdongeradeel 12 Wymbritseradeel 28 IJlst

  Oostdongeradeel 12 Hem. Oldeferd 5 Hindeloopen

  Dantumadeel 11    

  Achtkarspelen 6    

  Kollumerland 5    
  Smallingerland 7    

Totaal 59  98  106 7

Overzicht van de geregistreerde dorpen, steden en grietenijen met hun volgorde 64

Wat de volgorde van de dorpen binnen de grietenijen betreft, kunnen we vaststel-
len dat die zeer gevarieerd is. Leeuwarderadeel biedt een strakke geografische aan-

64  N.B., Leeuwarden gaat vooraf aan Oostergo, de steden van Westergo gaan vooraf aan de 
grietenijen in dat kwartier.
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pak van zuid naar noord, te beginnen met Wirdum en eindigend met Hijum. De 
meeste andere gemeenten van Oostergo hebben een rondgang met de zon mee. 
In Rauwerderhem springt de registratie echter heen en weer, van het noordelijke 
Rauwerd naar Deersum in het zuidwesten en dan terug naar Irnsum in het noord-
oosten. Dat zal geen gevolg zijn van verschillen qua inlevertijd voor de registers 
van de diverse dorpen. De vroeg in Leeuwarden bezorgde inventarisaties van de 
Dantumadeelster parochies Murmerwoude en Veenwouden blijken keurig tussen 
de andere, later bezorgde teksten over de oost-west gerangschikte parochies te 
zijn ingevoegd. Voor de meeste grietenijen van Westergo is de ommegang over de 
dorpen betrekkelijk willekeurig. Zo bijvoorbeeld in Hennaarderadeel, waar hal-
verwege van het noordelijk gelegen (Wradske-) Bajum een grote sprong gemaakt 
wordt naar het zuidelijke Itens, en waar van het centrale Edens westelijk doorge-
stoken wordt naar Waaxens. Zelfs in het uitvoerige register van Wymbritseradeel, 
waarop de energieke grietman Frans Roorda zijn stempel lijkt te hebben gedrukt, 
is op sommige punten in de route sprake van een vreemde zigzagbeweging, met 
sprongen van Abbega via Sandfirden naar Westhem. Hetzelfde geldt voor diverse 
grietenijen van Zevenwouden, onder meer voor Lemsterland en Ooststellingwerf.
 De klerken hebben hun best gedaan alle dossiers per dorp en per grietenij zo 
goed mogelijk bij elkaar te brengen. In twee gevallen is daarbij iets verkeerd is ge-
gaan. Het eerste betreft Lichtaard, waarvan het patroonsgoed per ongeluk onder 
de parochie Blija terecht is gekomen. Dat zal gebeurd zijn omdat voor Blija wel 
de pastorie- maar niet de patroonsgoederen waren ingeleverd – of althans op dat 
moment niet voorhanden waren – en het leek alsof de Lichtaarder kerkengoede-
ren die van Blija waren omdat een deel ervan onder Blija lag. Dat de opgave, door 
pastoor Lyuwe Jelles alias Leo Jellonis, wel degelijk op Lichtaard van toepassing 
is,65 blijkt daaruit dat we heer Lyuwe alleen als pastoor van Lichtaard kennen66 
en dat in de documentatie van de patroon verwezen wordt naar een kwestie met 
Johan toe Bannerhuis en zijn broers, belangrijke pachters en grondbezitters on-
der Lichtaard. Voor Lichtaard is overigens de (nieuwe) inventarisatie van zowel 
het patroonsgoed67 als het pastoorsgoed eerst ruim twintig jaar later ingeleverd. 
Kennelijk ontbrak van het in 1544 wel ingeleverde dossier van de Lichtaarder 

65  Vreemd genoeg niet opgemerkt door P. Gerbenzon, ‘Leo Jellus’ opgave van de patroonslan-
den van Blija’, in: ‘Friese brieven uit de vijftiende en zestiende eeuw’, Estrikken. Rige lytse 
teksten en stúdzjes 42 (1967) 142-147, 142.

66  RvdA I, 104 (1511), en OFO IV, nr. 92 (1540). Met dank aan drs. O.D.J. Roemeling.
67  Een snelle vergelijking tussen de (beknopte, Friestalige) opgave van Lyuwe Jelles uit 1543 en 

die van kerkvoogd Jacob Gerbrandt zoon van 1564 (uitvoerig en Nederlandstalig) bevestigt 
dat ze in globaal hetzelfde patroonsgoed betreffen (zie bijv. de beschrijving van de complexen 
op de Noordmaden en de 15 einzen langs de Blijera meer). Er zijn niettemin ook verschillen 
aan te wijzen die nader onderzoek vragen.
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kerkfabriek een duidelijk opschrift en konden de afschrijvers alleen afgaan op de 
inhoud om de tekst bij Blija in te delen, waarvoor de patroonsgoederen nu juist 
ontbraken of zoekgeraakt waren. De tweede ‘vergissing’68 heeft betrekking op het 
patroonsgoed van de rijke Sint-Maartenskerk van Bolsward, waarvan een deel 
onder Witmarsum lag. Dat is door een ijverige klerk op basis van het eerste deel 
van de tekst abusievelijk toegedeeld aan de patroon van Witmarsum. Het had in 
het dossier van Bolsward opgenomen moeten worden, ook al omdat de toelich-
ting: ‘Hiernae volgen die landen ende renten, den kercke toe Oldehoeff binnen 
Bolswerdt toecommende’ weinig aan duidelijkheid te wensen overlaat. 
 Al met al gaat het om slechts twee missers, wat niet veel lijkt voor een zo om-
vangrijk project als dit, dat beoogde zo’n 360 parochies te dekken (waarvan er 
dan uiteindelijk 270 overgeleverd zijn). Het lijkt ons eerder een aanwijzing dat er 
betrekkelijk zorgvuldig is gewerkt op de Kanselarij dan een teken van slordigheid.

Editiegeschiedenis
Zoals gezegd, was het oorspronkelijk de bedoeling dat de Beneficiaalboeken in 
het derde deel van het Groot Placaat- en Charterboek (1778) van Schwartzenberg 
gepubliceerd zouden worden. Ze zouden dan in het deel na de oorkonden, lopen-
de over het jaar 1544, worden opgenomen, te beginnen op pagina 59. De vellen 
met de Kwartieren Oostergo en Westergo waren al gedrukt toen Gedeputeer-
de Staten van Friesland plotseling besloten de teksten toch maar niet openbaar 
te maken. Een duidelijke reden werd niet gegeven. Volgens de goed ingelichte 
Wopke Eekhoff achtten Gedeputeerde Staten het echter niet verstandig om juist 
toen de Staten in 1776 katholieken toestemming hadden gegeven om op naam 
van kerken, geestelijken en armeninstellingen weer vaste goederen te bezitten 
en aan te nemen, inzicht te geven in alle bezittingen die vóór de Hervorming 
aan de toen dus nog katholieke kerken hadden behoord: ‘De mij medegedeelde 
gissing komt mij niet ongegrond voor, dat op dit besluit van invloed is geweest 
de staatsresolutie van 16 Maart 1776, waarbij den Katholijken in deze provincie, 
onder anderen, voor ‘t eerst werd toegestaan, op naam van kerken, geestelijken en 
armen vaste goederen te bezitten, te erven en aan te nemen.’ 69

 Pas in de negentiende eeuw, in 1850, zijn de volledige Beneficiaalboeken in 
druk uitgebracht in opdracht van het Provinciaal Bestuur van Friesland. De editie 
werd verzorgd door Jacob van Leeuwen (1787-1857), griffier, archivaris van de 
provincie en lid van het Friesch Genootschap. Hij had tevoren enige bekendheid 
verworven en waardering gekregen met een boek over de overstromingen van 

68  Met dank aan drs. Y. Brouwers die ons hier op attendeerde.
69  Eekhoff, ‘Zamenstelling Groot Plakkaat- en Charterboek van Friesland’, noot 12, p. 334.
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1825.70 In 1857 verscheen het door hem samengestelde Alphabetisch register of 
Algemeen Repertorium op het Groot Plakkaat- en Charterboek van Friesland. Het 
initiatief voor het alsnog uitgeven van de Beneficiaalboeken is overigens van Van 
Leeuwen zelf uitgegaan. Bij het ordenen van het Provinciaal Archief was hij op 
de drukvellen van de Beneficiaalboeken van Oostergo gestuit. Hij zag meteen de 
waarde en vroeg toen toestemming en financiële steun van Gedeputeerde Staten 
van Friesland om deze vellen te gebruiken voor de publicatie van de Beneficiaal-
boeken en ze te completeren met het nog ontbrekende Zevenwouden. In 1847 
kreeg hij fiat voor dit plan. Daarop heeft hij eerst de registers van Zevenwouden 
in het derde deel van het handschrift van het Hof nauwkeurig vergeleken met 
het afschrift van Hobbe Baerdt in het Provinciaal Archief om er vervolgens een 
transcriptie van te vervaardigen. Zodoende waren dan de Beneficiaalboeken qua 
editie gecompleteerd. Nadat hij een inleiding met bijlagen had geschreven en een 
lijst van verbeteringen en aanvullingen op de reeds gedrukte delen van Oostergo 
en Westergo had samengesteld, verscheen het geheel dus in 1850 in druk bij Su-
ringar in Leeuwarden.
 Direct na de publicatie ontstond flink wat opschudding over de editie, door 
toedoen van jhr. mr. Montanus de Haan Hettema (1796-1873). Hettema - die in 
de inleiding nog door Van Leeuwen voor zijn medewerking wordt bedankt - had 
zelf een transcriptie van de registers van Zevenwouden gemaakt en meende op 
basis daarvan zware kritiek te kunnen uitoefenen op Van Leeuwen’s uitgave. Vol-
gens Hettema had Van Leeuwen veel te veel fouten (‘meer dan 1000’) gemaakt. 
Hij bood zichzelf bij de Staten van Friesland aan als corrector en drong erop aan 
een lijst met verbeteringen te laten drukken die gratis zou moeten worden toege-
stuurd aan diegenen die de editie van Van Leeuwen hadden aangeschaft.71 
 De Staten van Friesland lieten er geen gras over groeien en lieten de zaak on-
derzoeken. Ondertussen had mr. J.H. Beucker Andreae het voor Van Leeuwen 
opgenomen en in de Leeuwarder Courant een scherpe aanval op Hettema ge-
plaatst.72 Een maand later werd het onpartijdige onderzoek door de Staten mid-
dels een resolutie openbaar gemaakt. Daarbij kwam naar boven dat Hettema bij 
zijn transcriptie gebruik had gemaakt van het afschrift van Baerdt van Sminia en 
dus niet van het exemplaar van het Hof. Bovendien werd duidelijk dat Hettema 
zelf nogal wat fouten had gemaakt bij het overschrijven Baerdt’s tekst. De editie 
van Van Leeuwen bleek nauwkeurig het Hofexemplaar te volgen waarvan mocht 
worden aangenomen dat die dichter bij de oorspronkelijke registers stond. Vast-

70  J. van Leeuwen, Geschiedkundig Tafereel van den Watervloed en de Overstroomingen in Vries-
land (Leeuwarden 1826).

71  Zie o.a. Leeuwarder Courant, 22 oktober 1850.
72  Leeuwarder Courant, 19 november 1850.
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gesteld werd dat Van Leeuwen juist goed werk had geleverd. Hij werd daarom 
volledig gerehabiliteerd.73 In eerste instantie had Van Leeuwen zich stil gehouden, 
maar na de uitspraak van de Staten heeft hij naar aanleiding van deze onverkwik-
kelijke affaire de brochure De uitgave der Beneficiaalboeken van Friesland gepu-
bliceerd.74 Daarin verdedigt hij zich tegen de aantijgingen van Hettema en legt 
hij verantwoording af voor zijn handelwijze. Bovendien bevat deze brochure ook 
de volledige tekst van de resolutie van de Staten van Friesland van 28 november 
1850.

Inhoud: registratie van vaste goederen en inkomsten
De registers van de geestelijke goederen volgen een vast stramien. Van elke grie-
tenij worden alle gegevens per dorp gepresenteerd. Per dorp wordt dan eerst een 
overzicht van de patroons- of kerkgoederen geboden, vervolgens van de pastorie- 
of pastoorsgoederen, dan van de goederen van de vicarie, van de eventuele pre-
bendegoederen en tenslotte van het kosterijgoed, als dat tenminste in een apart 
fonds was ondergebracht. Dat men zich strikt aan deze volgorde probeerde te 
houden blijkt uit een kantlijnnotitie bij de beschrijving van Westernijkerk, waar 
de regel nu juist niet gevolgd was: ‘Nota dat de patroon, die hier voor hoort te 
staen, hiernae volght.’75

 De patroons- of kerkgoederen werden gebruikt om het kerkgebouw met in-
ventaris en verlichting te financieren.76 Dat ze naar de patroon worden genoemd, 
is begrijpelijk als men weet dat de patroonheilige beschouwd werd als de virtuele 
eigenaar van de kerk. De beheerders namens de heilige waren de kerkvoogden, 
die we daarom in Groningen en Oostfriesland heel toepasselijk ook wel aange-
duid vinden als ‘heiligemans’77 maar die in Westerlauwers Friesland net als in 
de rest van het bisdom Utrecht doorgaans kerkmeesters of advocati ecclesiae ge-
noemd werden.78 Zij staan meestal met naam en toenaam genoteerd onder de 

73  Zie hierover ook het artikel van A. Hallema in de Leeuwarder Courant van 12 juli 1957.
74  In 1850 verschenen bij Suringar te Leeuwarden onder de volledige titel: De uitgave der Be-

neficiaal-boeken van Friesland verdedigd tegen de zoogenaamde kritiek van Jonkheer Mr. M. de 
Haan Hettema en Z.HW. Gebs. daartoe betrekkelijk adres aan de Staten van dit gewest.

75  Oostergo, p. 276.
76  Zie voor een uitvoerig overzicht van alle parochiale kerkelijke fondsen de rechtshistorische 

dissertatie van L.J. van Apeldoorn, De kerkelijke goederen in Friesland, 2 dln. (Leeuwarden 
1915).

77  Zie bijv. G. Robra, Das Protokoll-und Rechnungsbuch der Hillighemans und Kerkswaren für die 
Zeit von 1513-1582 (Aurich 2005); betr. het kerspel Leer.

78  Verg. Kuys, ‘Church wardens’ accounts’, 97, die ‘kerkemagistri’ als oudste attestatie van kerk-
meesters in het Nederlandse taalgebied geeft: 1208/1209 in de buurt van Duinkerken.

http://katalogus.tresoar.nl/DB=1/SET=2/TTL=3/CLK?IKT=4&TRM=Protokoll-und
http://katalogus.tresoar.nl/DB=1/SET=2/TTL=3/CLK?IKT=4&TRM=Rechnungsbuch
http://katalogus.tresoar.nl/DB=1/SET=2/TTL=3/CLK?IKT=4&TRM=Hillighemans
http://katalogus.tresoar.nl/DB=1/SET=2/TTL=3/CLK?IKT=4&TRM=Kerkswaren
http://katalogus.tresoar.nl/DB=1/SET=2/TTL=3/CLK?IKT=4&TRM=fu%CC%88r
http://katalogus.tresoar.nl/DB=1/SET=2/TTL=3/CLK?IKT=4&TRM=Zeit
http://katalogus.tresoar.nl/DB=1/SET=2/TTL=3/CLK?IKT=4&TRM=von
http://katalogus.tresoar.nl/DB=1/SET=2/TTL=3/CLK?IKT=4&TRM=1513-1582
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opgave, soms ook samen met de pastoor, die bij het beheer betrokken kon zijn. 
Het pastoorsgoed werd door de pastoors zelf geadministreerd. Ook de vicarie- 
en kosterijgoederen werden beheerd door de geestelijken die er inkomsten uit 
trokken. Zij tekenden er daarom ook voor. Daarnaast worden er ook nog preben-
den of andere beneficiën genoemd, die dienden voor het levensonderhoud van 
priesters die zich bezighielden met het lezen van memoriemissen. Deze fundaties 
worden in Friesland wel aangeduid als ‘vrijlenen’: lenen die vrij waren van zielzorg 
(letterlijk sine cura in het Latijn). Ze waren veelal gesticht door families of door 
broederschappen. De opgave ervan werd meestal verzorgd door de beneficianten 
maar kwam ook wel eens voor rekening van een der collatoren.
 Waar haalde de beheerders en beneficianten van deze fondsen hun informatie 
vandaan? Tussen de regels door wordt daar op sommige plaatsen wel iets over ge-
zegd. Pastoor Lyuwe Jelles van Lichtaard meldde aan het eind van de patroonsop-
gave dat hij zijn ‘leenslanden’ (dus de pastorieopgave) bij master Zyds had ingele-
verd voordat het plakkaat tot de beneficiale registratie was uitgevaardigd, met de 
niet uitgesproken conclusie dat hij die dus niet meer hoefde te geven.79 Ook voor 
veel andere plaatsen en fondsen zullen recente complete registers voorhanden zijn 
geweest. Voor Anjum, Oostdongeradeel, wordt dat met zoveel woorden gezegd. 
Daar hoefde men geen extra moeite te doen omdat er in 1537 een uitvoerige 
registratie van het kerkelijke goederen had plaatsgevonden; het register ervan kon 
meteen in zijn geheel opnieuw bij de grietman worden bezorgd.80

 Voor tal van parochies moesten de gegevens uit kerkrekenboeken en oude-
re overzichten worden overgenomen, om ze vervolgens bij de tijd te brengen. 
Ten aanzien van de administraties van het patroongoed hebben we nauwelijks 
vergelijkingsmateriaal voorhanden omdat er slechts drie kerkrekenboeken voor 
Friesland uit de periode vóór 1600 bewaard gebleven zijn: voor Bozum, Achlum 
en Tzummarum. Laatstgenoemde twee dateren van na 1543 en leveren dus 
geen informatie die voor ons van belang is. Anders ligt dat met het (Friestalige)  

79  Oostergo, p. 271. Master Zyds zal toch wel mr. Syds Tjaarda geweest zijn, die van 1517-1536 
grietman van Dantumadeel was (en niet van Ferwerderadeel waaronder Lichtaard ressorteer-
de); mogelijk heeft hij de inventarisatie in ontvangst genomen in een andere hoedanigheid, 
bijvoorbeeld als gedeputeerde van de Staten: O. Vries e.a. (red.), Heeren van den Raede. Bio-
grafieën en groepsportret van de raadsheren van het Hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 
1999), nr. 53.

80  Oostergo, p. 292. De registratie werd in de kerk van Anjum gedaan voor Tjaard van Burma-
nia als raadsheer van het Hof van Friesland, door de drie kerkvoogden, in het bijzijn en mede 
ten overstaan van de pastoors, priesters, heerschappen en eigenerfden van het dorp. De reden 
wordt niet opgegeven, maar vermoedelijk betrof het een verantwoording inzake een conflict 
tussen de kerkvoogden enerzijds en de geestelijken en grondbezitters anderzijds.
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kerkrekenboek van Bozum dat door mr. Edo Walckama of Walikama, pastoor, 
actief is bijgehouden over de jaren 1515-1553.81 Heer Edo is ook degene die op 
5 augustus 1543, samen met kerkvoogd Broer Liwazoon, de Bozumer kerkenlan-
den heeft aangebracht. Een nadere vergelijking van de registratie van de ‘renten 
ende goeden [van] die patroen ende die tiercke to Bosum’ voorin het rekenboek 
anno 1515 met de opgave van 1543 leert dat de laatste niet rechtstreeks is over-
genomen van de eerste, al zijn er uiteraard wel overeenkomsten te ontdekken. Er 
moet dus voor 1543 recenter materiaal zijn gebruikt. Dat ligt ook voor de hand 
omdat het beheer van patroonsgoed veel dynamischer was dan dat van de pasto-
rie: het geregeld vertimmeren, bouwen en verfraaien van het kerkgebouw vroeg 
nu eenmaal vaak om verkoop en verpanding van stukjes land, terwijl het bezit 
anderzijds weer kon aangroeien dankzij legaten en andere bijdragen van de paro-
chianen. ‘Olde registers’ werden wel geraadpleegd, zoals in Wommels (uit 1470), 
om de eigenlijke kern van het fonds, de patroonssate, aan te geven.82

 Wat de pastoorsgoederen betreft, lijkt het erop dat daarvan ook bijna overal 
globale lijsten en overzichten voorhanden waren, vaak opgemaakt en geactuali-
seerd ten behoeve van het aantreden van een nieuwe pastoor. Zie bijvoorbeeld de 
uit 1497 daterende verklaring van de voormalige pastoor van Tzum, Albartus, 
dat toen hij als zielenherder van Tzum aantrad, van zijn voorganger meester Ja-
cob een register ontving ‘… fan pachten des leens ende renten des patroens’.83 
De pastoor van Menaldum spreekt in 1543 in dit verband van ‘mijn voervaders 
bouck’.84 Mutatis mutandis zullen ook andere geestelijken de beschikking hebben 
gehad over overzichten van eigendommen en inkomsten die hun bij het begin 
van hun aanstelling overhandigd waren. Het kon op dit terrein tot problemen 
leiden als de overdracht niet goed geregeld was. Zo klaagde de pastoor van Ak-
kerwoude in 1543 dat hij niet alle waarden van zijn pastoorsland goed kende 
omdat hij er nog niet zo lang woonde en zijn voorganger al verhuisd was voordat 
die hem de waarde had kunnen melden.85 De pastoor van Nijland, die meende 
dat er meer inkomstenbronnen moesten zijn dan waarover hij de beschikking 
had gekregen, verzuchtte dat hij wel wilde procederen op basis van gegevens uit 

81  Het rekenboek werd nog enige tijd na zijn dood, tot ca. 1570, bijgehouden. Over de sa-
menstelling ervan, zie: Ph. Breuker, ‘Mr. Edo Walikama en syn Boazumer tsjerkerekkenboek 
(1515-1553)’, Us Wurk 25 (1975) 109-115. De tekst van het Friestalige deel is uitgegeven 
door P. Sipma in OFO III, nr. 39. De rest bleef ongepubliceerd.

82  Westergo, p. 763; verg. Anjum (Oostergo, p. 292).
83  OFO I, nr. 430.
84  ‘Dit zijn mijn landen, als ick vinne in mijn voervaders bouck’: Westergo, p. 679. Verg. Jor-

werd, waar sprake is van ‘heer Laes register’ (Westergo, p. 749), en Oldetrijne, ‘den olden 
register’ (voor de pastorie) (Zevenwouden, p. 1006).

85  Oostergo, Dantumadeel, p. 364.
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de oude aanbreng van voor zijn tijd (1511), want ‘ick hebbe gheen registeren ge-
vonden; dyt heb ick befraecht’.86 De kersverse pastoor van Steggerda, heer Pieter 
Foppens, ging verder dan het formuleren van zo’n voornemen. Hij voerde op 
basis van mondelinge getuigenissen van individuele pachters en parochianen ten-
minste negen kwesties op om te verklaren waarom zijn leen zo weinig opleverde; 
kwesties waarover hij onenigheid had met de gemeente en waarover hij nog geen 
opheldering kon bieden omdat hem geen inzicht in de bestaande administratie 
werd gegund, maar waarvan hij kennelijk wel hoopte dat het Hof hem steun 
kon bieden in de oplossing ervan.87 In diverse grietenijen kon overigens enige 
controle worden uitgeoefend door er het aanbrengregister van 1511 of 1540 bij 
te halen.88 Andere informatie, voornamelijk over legaten en memorie-inkomsten, 
moest worden bijeengesprokkeld uit (registers in) missalen,89 kalendaria,90 mor-
tilogia of ‘doodboeken’,91 en testamenten.92 En verder steunden fondsbeheerders 
bij gelegenheid wel op mondelinge getuigenissen en horen zeggen.
 Zoals gezegd, moesten de grootte en waarde van de goederen en renten dui-
delijk worden aangegeven.93 Wat de details betreft waren er echter geen formele 
eisen aan de omschrijving gesteld. Het gevolg daarvan was dat veel kerkvoogden  

86  Westergo, p. 816.
87  ‘Want alle registeren, olde leggeren by her Reynders tyden geweest, my wordden ontholden’: 

Zevenwouden, p. 416. Ook de pastoor van Oldelamer klaagt dat hij over bepaalde inkom-
sten gegevens mist ‘vermits dat ic daer van gheen claer register oft scriften aff vinde vermits 
dat tregister verduystert is duer tverschueren van meester Lambert voor pastoir, die welcke 
vervaren is int jaer van XL voorleden’ (Zevenwouden, p. 1018).

88  Zo bijvoorbeeld in Jellum (Westergo, p. 758), Oudega (Westergo, p. 841), en Blesdijke; ‘des 
grietmans register ende … in Johannes Martens register, stellinck in Finckegae’ (Zevenwou-
den, p. 1060).

89  Terzool (Oostergo, p. 242), Slappeterp (Westergo, p. 670), Scharnegoutum en Tirns (Wes-
tergo, p. 810 en 828), Koudum (Westergo, p. 890), Munnikeburen, Oldelamer en Steggerda 
(Zevenwouden, p. 1013, 1019, 1021 en 1057), en Makkinga (Zevenwouden, p. 984).

90  Schingen en Slappeterp (Westergo, p. 669-670).
91  Warga (Oostergo, p. 236), Weidum (Westergo, p. 710), Wommels en Winsum (Westergo, 

 p. 765 en 733), en Scharnegoutum (Westergo, p. 808).
92  Boornbergum (Oostergo, p. 486); Oosterwierum: testamenten en codicillen die bewaard 

worden in het sacramentshuis(je) (Westergo, p. 720).
93  Als de waarde niet werd opgegeven, zoals in het geval van het pastoorsgoed van Idzega (de 

pastorie was op het moment van de registratie niet bezet), moest dat worden gecorrigeerd: de 
grietman van Wymbritsteradeel, Frans Roorda, eiste daarom van de kerkvoogden dat ze de 
aanbreng zouden verbeteren en ‘.. by Sinte Stevensdach naestcoemende weer in mijn handen 
te brengen’: Westergo, p. 849.
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en pastoors volstonden met een lapidaire opsomming van grootte en opbrengst 
van het corpus als geheel, zoals we die soms ook kennen uit de Registers van de 
Aanbreng. Dat kon per grietenij en per dorp sterk uiteenlopen. Nemen we van 
de vele voorbeelden de opgaven van Nijemeer en Sint-Nicolaasga in de grietenij 
Doniawerstal. Waar een Nijemeerster kerkvoogd voor de goederenregistratie van 
de op dat moment niet bezette pastorie van zijn dorp met slechts vijf regels vol-
stond, heeft de gewetensvolle pastoor van Sint-Nyk enige vellen vol geschreven 
om alle percelen met hun belendende eigenaars en/of gebruikers vast te leggen.94  

Inhoud: opgave van wisselende inkomsten voor de zielzorgers
De pastoors en hun assistent-zielzorgers hadden buiten de opbrengsten van hun 
vaste goederen en renten flink wat jaarlijks wisselende neveninkomsten die samen-
hingen met de bediening van hun ambt.95 Omdat deze volgens de tekst van het 
plakkaat niet verplicht opgegeven moesten worden, zijn ze ook niet systematisch 
geregistreerd. Toch worden er voor tal van kerspels, met name in de grietenijen 
Hemelumer Oldeferd, Doniawerstal en de beide Stellingwerven meer of minder 
uitvoerige opgaven verstrekt van wat er aan dit soort emolumenten hoorde binnen 
te komen. Deze zullen soms uit plichtsbesef zijn geboden of uit volledigheids-
drang, soms ook om te klagen en te laten merken dat dit deel van de inkomsten en 
dus ook het inkomen als geheel sterk teruggelopen was. In de diverse leggers wordt 
er de term accidentalien of, meer toepasselijk, het onwis gebruikt.96 
 Deze onzekere, want wisselende inkomsten vallen ruwweg in drie categorie-
en uiteen. Daar waren in de eerste plaats de bijdragen die door de parochianen 
werden geleverd voor de toediening van de sacramenten. Ze golden oorspron-
kelijk als vrijwillige gaven maar zijn de loop van de middeleeuwen uitgegroeid 
tot een verplichting. In kerkrechtelijke termen behoorden ze tot de zogenoem-
de stoolrechten (jura stolae).97 Daartoe kunnen om te beginnen de offergelden of 
oblaties worden gerekend die de communicanten aan het eind van de mis in de 
collecteschaal op het altaar legden voor de pastoor. Deze offerpenningen golden  

94  Zevenwouden, p. 923-924. 
95  Vreemd genoeg zijn er weinig teksten overgeleverd over zulke verplichtingen van parochia-

nen ten opzichte van hun zielenherder; dat geldt voor het hele bisdom Utrecht. Zie S. Muller 
Fzn., ‘Een middeleeuwsche dorpspastorie’, in: idem, Schetsen uit de Middeleeuwen (Amster-
dam 1900) 262-304, en – voor Drenthe – de lijst van wat de parochianen van Blijdenstein 
omstreeks 1450 moesten opbrengen: P.J. Blok e.a. ed., Oorkondenboek van Groningen en 
Drenthe II (Groningen 1899) 426-427.

96  Accidentalien: Bolsward (Westergo, p. 545); het onwis: Dronrijp (Westergo, p. 659). 
97  Nolet en Boeren, Kerkelijke instellingen, 332-332.
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als tegemoetkoming in de kosten voor het ontvangen van het Heilig Sacrament en 
de miswijn. Omdat de gelovigen tenminste eenmaal per jaar communie moesten 
doen, met Pasen, vinden we deze bijdragen dan ook enkele keren weergegeven 
als een gefixeerd Paasoffer, ter hoogte van een blank of een andere kleine munt.98 
Elders kon deze offergave een flinke omvang hebben.99 Op de andere hoogtijden: 
Pinksteren, Maria Hemelvaart en Kerstmis, zal men ook het nodige in de schaal 
gelegd hebben.100 Belangrijker lijken echter in Friesland de bijdragen in natura die 
uit elk erf of huis met haardstede op of ter gelegenheid van deze vier feestdagen, 
die ook de seizoenen markeerden, aan de pastoor en/of de vicaris moest worden 
gegeven. Omdat ze meestal uit een groot roggebrood en een stuk boter bestonden, 
wordt in diverse parochies in dit verband wel van “brood- of boltijden” gesproken. 
De gewoonten op dit vlak konden echter van parochie tot parochie verschillen.101 
 Daarnaast mochten de zielenherders kleine bedragen vragen voor het dopen 
van kinderen, het zegenen van kraamvrouwen bij hun eerste kerkgang na de ge-
boorte, het afkondigen van de drie huwelijksgeboden, het sluiten van het huwe-
lijk zelf , en het toedienen van het Heilig Oliesel.102 Misschien mag men tot deze 
categorie ook nog de kleine legaten rekenen die sommige welgestelde Friezen in 
hun testament voor hun biechtvader bestemden, maar die overigens in de Bene-
ficiaalboeken niet worden gespecificeerd.103

 Een tweede categorie vormden de inkomsten uit de memoriecultuur, voor de 
diverse typen zielmissen (stil of plechtig gezongen, met diverse celebranten) die 
door de parochiegeestelijken voor de overleden parochianen werden opgedragen. 
In testamenten worden dit wel de ‘achterdaden’ genoemd. Ze konden de pastoor 
en de vicaris relatief veel opleveren, in geld maar ook in porties (rogge-)brood en 
boter. Elke parochie kende haar eigen regels ten aanzien van wat de gemiddel-
de parochiaan, naar levensfase, stand en draagkracht als minimum moest laten 
uitvoeren en bestellen of – anders gezegd – wat de familie voor het heil van een 

98  Gespecificeerd voor onder meer Legemeer (Zevenwouden, p. 927) en Wolvega (Zevenwou-
den, p. 997). 

99  Zo bijvoorbeeld in de Buurkerk in Utrecht: L. Bogaers, Aards, betrokken en zelfbewust. De 
verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600 (Utrecht 2008), 208.

100  In IJlst bijvoorbeeld moest ‘elk huis’ op elke hoogtijd een blank offeren. Dat de dienstdoende 
geestelijken belang hadden bij elk offer, blijkt wel uit de ruzie die de Duitse Ordepriesters 
van Nes in 1505 hadden over wie het altaaroffer van een ‘butken’ precies toekwam: Mol, 
Friese huizen van de Duitse Orde, 301.

101  In Oosterwolde bijvoorbeeld waren er vijf boltijden (Witte Donderdag, Pinksteren, Maria 
Geboorte, Sint Michaël en Allerheiligen) die verschilden van de vier hoogtijden: Zevenwou-
den, p. 985.

102  Zie vooral de bepalingen voor Sonnega en Peperga, in Weststellingwerf.
103  Mol, ‘Friezen en het hiernamaals’, noot 59.
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overleden volwassene of kind aan missen moest laten opdragen. Het zou te ver 
voeren daar nader op in te gaan, maar de bepalingen voor Koudum kunnen een 
indicatie bieden.104 Daar was het gewoonte dat naast de plechtige mis op de uit-
vaart er op de zevende dag (een week nadien dus), alle dagen in de eerste maand, 
en vervolgens alle weken na het overlijden van de betrokkene een stille mis werd 
gehouden. Elke plechtige mis moest daarbij worden betaald met een roggebrood 
en een pond boter. De stille mis ‘kostte’ een kleine ‘oortkenswegge’ (klein brood) 
met een klein stuk boter . Was het jaar afgelopen, dan werd van vermogende lie-
den wel verwacht dat hun memorie nog jaren gevierd werd, tot zeven, vijftien en 
soms wel tot dertig jaar toe.
 Los van deze zielmissen die naar ‘zede en plege’, dat is naar de gewoonte van 
het kerspel, voor elke overledene moesten worden opgedragen, hadden veel pries-
ters ook eeuwige memories – elk jaar terugkerende zielmissen, vaak op de sterfdag 
van de overledene – te verzorgen. De uitkering daarvoor was doorgaans vastge-
legd op een stuk land of rente of rustte op de zate of het huis van de erven van de 
persoon in kwestie.  Ze kon in klinkende munt zijn geboekt: een paar stuivers bij-
voorbeeld. Even zo vaak betrof het echter een uitdeling in brood en boter. In dat 
geval werd gesproken van een ‘eeuwig deel’, een eeuwige uitdeling dus. Eeuwige 
memories en eeuwige delen zijn daarom in Friesland synoniem. De inkomsten 
uit zulke memories komt men overal tegen in de Beneficiaalboeken. Als ze vanaf 
het begin goed geregistreerd waren, maakten ze deel uit van de vaste inkomsten 
van de geestelijken die ze moesten opdragen. Dan ziet men ze ook terug aan het 
slot van de renteopgaven van de priesters voor wie ze bestemd waren. Maar even 
vaak werden ze als additionele losse inkomsten beschouwd die moeilijk te innen 
waren en dus niet geregistreerd hoefden te worden.  
Dat laatste gold zeker voor Koudum en tal van andere dorpen, waar de pastoor 
en andere geestelijken in 1543 klaagden dat er de laatste jaren flink de klad in de 
betaling van memories was gekomen, net zoals in die van de andere accidentalia. 
Aan het slot van het Koudumer register wordt met zoveel woorden gezegd dat de 
‘… offeren, getijden, achterdaeden ende andere onsekere jaerlicxe renthen tot die 
pastorije dander beneficien, kercke ofte costerie, nae olde gewoente behoerende, 
met sampt oick tgeen vande voergenoempde ewige memorien jaerlicx ontfangen  
 
 
 
 
 

104  Zevenwouden, p. 890-892.
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wordt …’ zoals in zoveel andere plaatsen tezamen nu een zeer kleine waarde 
vertegenwoordigen.105 Het zou daarom niet de moeite geloond hebben er ‘eenige 
estimatie besonderlinge’ van te maken.106

Verantwoording van de uitgave
Zoals gezegd, hebben we de tekst ten opzichte van de editie van Van Leeuwen op 
tal van plaatsen van een nieuwe en betere lezing kunnen voorzien. We moeten 
daarbij echter meteen bekennen dat niet alle onduidelijkheden door ons wegge-
nomen konden worden. Dat geldt in het bijzonder de vorm en de spelling van 
de eigennamen. Op diverse plaatsen blijkt dat de klerken van de Kanselarij, die 
uiteraard door ons gevolgd moesten worden, niet alles goed hebben kunnen le-
zen. Waar ze er helemaal niet uit kwamen, blijkt dat wel uit een stukje witregel. 
Vaak lijken ze woorden en namen te hebben overgenomen die ze niet helemaal 
begrepen; wellicht omdat er in hun brontekst al enkele ongerechtigheden schuil-
gingen. Soms zijn die op basis van de context te verbeteren. Het ‘Jonge herscip’ 
in Engelum bijvoorbeeld moet wel een mislezing zijn voor ‘jongerscip’ (de Friese 
term voor het beneficie van de vicaris of jongerpriester). En als voor Oldeberkoop 
wordt vermeld dat ‘ylicke bois huys’ een bijdrage aan de pastoor moet leveren, zal 
de goed ingevoerde gebruiker wel begrijpen dat in het origineel niet ‘bois huys’ 
maar ‘bouhuys’ heeft gestaan. Zo zal voor ‘broes tyde’ wel ‘broettyde’ gelezen 
moeten worden. En van de vele spellingen van de Hunya- of Huninge dyk in 
Scharnegoutum en Nijland is die van Huyre dijk – dus met een r – vermoedelijk 
verkeerd overgenomen.
 Het is echter niet doenlijk om alle onregelmatigheden met betrekking tot de 
spelling en vormgeving van namen op te lossen. Voor Menaldumadeel, waar de 
kanselarijklerk kennelijk een moeilijk te lezen brontekst voor zich heeft gehad, is 
een flinke variatie waar te nemen. Men kan bij op elkaar lijkende namen vaak ver-
moeden dat ze op één en dezelfde persoon slaan– zoals heel duidelijk het geval is 
bij Jouwer Feyte Tzarck zoons weduwe en Jouwer Feyte Sackes zoons weduwe.107 
Met Feye Herenter en Feye Hermstra zal de veel vaker opduikende hoofdeling 
Feye Heem(p)stra zijn bedoeld.108 En joncker Bruyna was ongetwijfeld de met 
een dochter van Hessel Martena gehuwde Saksische ridder Rudolf von Bunau. 

105  Ibidem, p. 904.
106  Of dit ook werkelijk zo was en welk aandeel de accidentalia tezamen in het inkomen van de 

pastoor en vicaris hadden voordat de klad kwam in de betaling ervan, is een thema dat nader 
onderzoek verdient.

107  Westergo, p. 674.
108  Westergo, p. 521, 683, 687.
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Dan betreft het echt de duidelijke gevallen. Veel personen zijn – als hun namen 
op diverse manieren zijn gespeld – veel moeilijker te identificeren. Dat geldt al 
helemaal voor de mannen en vrouwen met een u of een n in hun naam, omdat 
de kanselarijschrijvers nauwelijks onderscheid in hun weergave van die letters 
brengen. De tweepoot u zou herkenbaar moeten zijn aan een streepje erboven. 
Maar dat teken werd vaak genoeg achterwege gelaten, waardoor het voor de lezer 
raden wordt of hij met een u of een n te maken heeft. Voor Friese namen als 
Ancke en Aucke, Hancke en Haucke geeft dat grote herkenningsproblemen. Een 
deel daarvan valt misschien op te lossen door uitgebreid onderzoek in te stellen 
naar de bevolkingssamenstelling van elk dorp, maar een ander deel zal altijd blij-
ven bestaan. De gebruiker moet er daarom op bedacht zijn dat bij persoons- en 
plaatsnamen voor de letter u vaak even goed een n kan worden gelezen.  
 Dit is een van de redenen waarom we hebben afgezien van het vervaardigen 
van een persoonsnamenindex. De enorme variatie aan Friese namen, gevoegd bij 
deze onzekerheid over hun vorm in de oorspronkelijke maar niet overgeleverde 
tekst, maakt het buitengewoon lastig ze op één noemer te brengen. Een andere 
reden waarom we ervan hebben afgezien, is dat er weinig personen in de Benefi-
ciaalboeken genoemd worden die in meer dan één dorp voorkomen. De enkele 
grootgrondbezitters daargelaten die als naastliggers in verschillende kerspels ge-
goed waren, hebben de meeste persoonsnamen betrekking op pachters die slechts 
in één parochie voorkomen. Het bij elkaar brengen van dezelfde namen heeft der-
halve weinig meerwaarde. Men kan ze het beste op het spoor komen door – net 
zoals in de oude editie – de tekst steeds per dorp door te nemen. Een belangrijk 
nieuw hulpmiddel daarbij is de zoekfunctie waarmee namen met alle denkbare 
varianten in de bijgeleverde digitale versie van de tekst te vinden zijn.
 Een andere lastige kwestie – waarmee we lang hebben geworsteld – betreft 
het gebruik van hoofdletters voor het weergeven van perceels-, veld-, weg-, en 
waternamen. In de door ons getranscribeerde teksten zijn nauwelijks kapitale 
letters gebruikt. Verder is duidelijk dat zowel de oorspronkelijke opstellers van 
de registers als ook de klerken van de Kanselarij vrijwel geen woorden en namen 
aan elkaar schreven. Ze tonen een naar ons gevoel moderne, althans steeds meer 
veld winnende gewoonte de aaneenschrijvingsregel in het Nederlands niet toe te 
passen en woord- en naamdelen te scheiden. We zijn hen daarin gevolgd, omdat 
het vooral bij namen nauwelijks te vast te stellen is of deze door de tijdgenoten 
nu wel of niet als één samengesteld geheel werden begrepen. Als we de gewoonte 
volgen van diplomatische edities om de eerste letter van eigennamen met ka-
pitaal weer te geven, doet zich de vraag voor of dat dan ook de losse volgende 
delen van de samenstelling noodzakelijk is. We hebben dat overeenkomstig de 
gewoonte wel gedaan, zij het met enige terughoudendheid ten aanzien van aan-
duidingen waarvan niet goed te bepalen is of ze als eigennaam, soortnaam of 
tweede-naamvalsbepaling bij een persoonsnaam op te vatten zijn. Wat dit laatste 
betreft hebben we in het bijzonder voor bezitsaanduidingen als ‘goed’ (Jans Si-
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mons goed) en ‘fenne’ (Jacobs fenne) voor het tweede lid wel zoveel mogelijk de 
onderkast gehanteerd. Voor wegen en wateren (‘dijk’, ‘straat’, ‘weg’, ‘meer’, ‘vaart’, 
‘zijlroede’) daarentegen, die eerst en vooral een geografische verwijzing bieden, is 
consequent een hoofdletter gebruikt. Dat geldt ook voor ‘hemrik’, ‘meenschar’, 
‘maden’, ‘veld’, ‘oudland’ en ‘nieuwland’ in samenstellingen als Dantuma Hem-
rik en Deinumer Nijland, omdat er vanuit gegaan kan worden dat die naar een 
vaste en als zodanig bekende aardijkskundige entiteit verwijzen. Daar zijn in de 
praktijk vast tal van uitzonderingen op geweest, maar die zijn voor ons moeilijk 
na te gaan. We zijn ons ervan bewust dat er ondanks het hanteren van deze uit-
gangspunten inconsequenties ten aanzien van hoofdlettergebruik voor namen in 
onze editie voorkomen. De lezer die daar gevoelig voor is, kunnen we meegeven 
dat de zestiende-eeuwse scribenten zelf geen last hadden van dit vormprobleem, 
gegeven het feit dat zij zich op dit terrein aan geen enkele vaste regel hielden. 
 Onze editie volgt qua opzet de kritische methode, zoals die is beschreven in de 
Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden.109 Er is voor het vormcri-
terium gekozen: een ‘ij’ zonder puntjes wordt daarvan voorzien: alleen wanneer 
er echt een ‘y’ staat, is ook een ‘y’ gehandhaafd. Handtekeningen worden aange-
geven met <ondertekend:>. Onduidelijkheden of doorhalingen in de tekst zijn 
door middel van voetnoten aangegeven. Om een aantal verklarende voetnoten te 
kunnen beperken is een glossarium toegevoegd.
De dubbele ‘i’ (‘ii’) wordt afgedrukt als ‘ij’, tenzij het om een citaat in het Latijn 
gaat.
De ‘w’ wordt niet opgelost als ‘uu’ waar hij staat voor de oe-klank, zoals in ‘wr’ 
(over). Als oplossing van ‘w’ als ‘uu’ tot gevolg zou hebben dat er drie u’s na elkaar 
komen te staan, wordt de ‘w’ opgelost als ‘u’. Dus ‘wut’ wordt niet ‘uuut’, maar 
‘uut’.
 Romeinse cijfers worden niet weergegeven in Arabisch, maar in kapitaal. De 
dubbele ‘f ’ aan het begin van een zin of eigennaam wordt weergegeven als ‘F’ 
en in andere gevallen als ‘f ’. Er zijn door de opstellers van de Beneficiaalboeken 
amper leestekens gebruikt. Omdat die het leesgemak in het algemeen wel bevor-
deren en in sommige gevallen het begrip verhelderen, hebben we de tekst wel van 
punten en een schaars aantal komma’s voorzien.
 Besloten is om afkortingen in de tekst helemaal uit te schrijven, met uitzonde-
ring van ‘nabes.’ (nabescreven), ‘onderscr.’ (onderscreven) en ‘voors.’ (voorscreven 
of voorseyd), ‘gl.’ of ‘gld.’ (gulden) en ‘st.’ (stuver). Dus afkortingen als ‘h’ (heer) 
en ‘pont.’ of ‘pondten.’ (pondematen) zijn wel voluit geschreven en evenzo zijn 
‘phus. gld.’ of ‘phs. gld.’ wel aangevuld tot resp. ‘philippus gld.’ of ‘philips gld.’ 

109  Uitgegeven door het Nederlands Historisch Genootschap en de Rijkscommissie voor Vader-
landse Geschiedenis, 6e herziene druk, 1988, pp. 11-13.
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De getallen tussen vierkante haken [ ] verwijzen naar de paginanummers van 
de uitgave van Van Leeuwen. Bij een aantal grietenijen zijn de folio’s wel ge-
nummerd; in die gevallen dat de nummering ontbrak, hebben we de folio’s zelf 
genummerd. De nummers van de folio’s zijn aangegeven tussen ronde haken (f. );  
daarbij is een onderscheid gemaakt tussen f r (recto) als het om de voorzijde van 
de folio gaat en f v (verso), dat verwijst naar de achterkant.
 Het werk is aan het slot door ons voorzien van een apart glossarium en een lijst 
met de meest gebruikte munten met, voorzover bekend, en bij benadering, de 
waarde die ze in het midden van de zestiende eeuw hadden.
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Bijlagen

1. Brussel, 25 augustus 1542: Instructie van de landvoogdes, Koningin Maria van 
Hongarije, voor de president en raad van het Hof van Friesland met betrekking tot 
geestelijke goederen die in wereldlijke handen zijn gekomen; met daarin de opdracht 
om bij plakkaat een inventarisatie van de geestelijke goederen te gelasten.110

Gecollationeert.111

Alsoe onse genaedichste Vrouwe de Coninginne, Regente etc., geadverteert es dat 
inden lande112 van Vrieslandt veele beneficien ledich staen ende onbedient, dair 
off de goeden ende renten by andere ondergeslaeghen ende geoccupeert worden, 
soe eest, dat Haere Majesteit, om hier inne te voirsiene ende tot restauratie ende 
onderhoudenisse van Goids dienst belast ende bevoelen heeft, last ende beveelt 
mitsdesen President ende Raedt113 voirsz. dat zij tot zulcken gheleghenen tyde, 
alst hen goetduncken zal, by heure placcaeten doen sommeren allen den gheenen 
die bij hen selven oft bij een ander, tzij in heur eyghen naem oft voir een ander 
besetten, occuperen, oft onder hen houden enige onroerlicke goeden oft renten, 
hoedanich die zijn, die hier voortyts beseten, gegeven oft gedestineert zyn geweest 
tot enich beneficie oft Goids dienst, dezelve te restitueren ende laeten gebruyct 
worden totten dienst ofte beneficie daer zij voortyts toe gegeven, gebruyct oft 
gedestineert zijn geweest, ende dat binnen zekeren bequaemen tyt daer toe te 
prefigheeren, byden peyne van rechts weghen, tegens die occupateurs van zul-
cken gueden geordonneert, oft andere arbitraire zoe zij bevinden zullen best te 
behoeren, ende den voirsz.114 tyt overstreken zynde, te doen procederen byden 
procureur generael tegens die gene, die alsdan noch bevonden zullen worden de 
voirsz. goeden onder te houden, ende concluderen115 totte voirsz. gecommineer-
de116 peynen, oft andere naer exigentie vander saicke, bysonder oyck tot privatie 
van ’t jus patronatus, indien zij te voiren enich gehadt hebben, ende dat tselve 
verclaert worde vervallen te zyn aan Keyserlijcke Majesteit.

110  In linkermarge: ‘Instructie voor President ende Luyden vanden Raede in Vrieslandt roerende 
de geestelicke goeden, in wairlike handen gekomen zynde’.

111  In linkermarge; aanduiding dat de tekst gecollationeerd is.
112  Verbeterd uit ‘landen’.
113  Verbeterd uit ‘Raeden’.
114  Doorgehaald ‘zelven’.
115  Er staat eigenlijk ‘croncluderen’; in de tekst verbeterd. 
116  Commineren = dreigen.
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Item, alzoe Haere Majesteit geadverteert es dat inden selven lande veele beneficien 
by enighe beseten worden zonder by hen genomen te hebben behoerlicke brieven 
van presentatie oft placet vanden Raidt aldaer inden naem van Keyserlijcke Ma-
jesteit als achtervolgende dordonnantien ende usantien van den lande behoorde, 
ordonneert de zelve Haere Majesteit den voirsz. vanden Raide te roepen voir hen 
de gheene daer zij suspicie off hebben ende diet behoeren zall ende de zelve voirsz. 
brieven te doen nemen oft heur beneficie te verlaeten, doende alleenlick den sel-
ven die alzoe brieven van placet nemen sullen, betaelen dobbel recht, oft zekere 
cleyne ende gracelicke amende, tot discretie van den zelven Raedt.
 Ende om te beletten dat hier naemaels die beneficien niet lange vacerende en 
blyven, zullen die voorsz. vanden Raide by placcate publiceren dat voertaen eenen 
yegelyck, tzij persone, singuliere oft ghemeente, hebbende recht van te presen-
teren tot enich beneficie, gehouden zal zyn tselve te doene binnen den tyt van 
rechte daertoe geprefigeert, by peyne van daer aff vervallen te zyne voir die reyse, 
ende dat de Keyserlijcke Majesteit dair aff sal disponeren.
 Ende om te verhoeden dat voirtaen die goeden vanden kercken ende benefi-
cien ofte leenen nyet vermindert en worden oft geoccupeert by enighe, zullen die 
zelve vanden Raide in gelegener tyt by placcaeten ordonneren ende bevelen op 
zekere peynen, allen kerkvoechden, pastoiren ende andere hebbende beneficien 
inden voirsz. lande, over te brenghen in gescrifte, in handen vanden grietman oft 
wet vander plaetsen, daer zij hen onthouden, by goede specificatie, de grootheyt, 
jaerlicxe waerde ende bepalinge van alle onroerlicke goeden ende renten, hoeren-
de totten voirsz. kerken oft beneficien, om de zelve byden voirsz. grietman ofte 
wet gelevert te worden onder den voirsz. Raidt, dye gehouden zal zyn daer aff 
te doen houden goet register, om bewaert te worden mitten anderen registeren 
vanden cancelrien aldaer, tot euwiger memorien.
 Ende omdat in den voirsz. lande veel beneficien zyn van cleynder incompste, 
zoe datmen daer op niet wel priesters crygen en can, wair omme van noede zyn 
sal te procederen tot unie van dien, zullen die vanden Raide voirsz. besien ende 
ondersoecken, waer van noede wesen zal de zelve unyen te doene, ende daer aff 
Hair Mat.- adverteren, om dair op by myn Heer117 den Bischop van Uuytrecht te 
laeten disponeren, zoet behoeren zall, zonder groten cost vanden ondersaeten.
 Ende alsoe Haere Majesteit onderricht es datter enighe cloesters inden voirsz. 
lande zyn dair cleyn ghetal van religieusen es, waer deur den dienst Goids, als 
gewoentlick ende behoerlicken es, nyet gedaen en wordt, soe zullen die vanden 
Raide voirsz. by hen ontbieden, die abten, prioers, oft overste vanden cloesteren 
dair sulcken gebreck bevonden zal worden, ende hen van weghen Keyserlijcke 

117  Verbeterd uit ‘Heeren’.
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Majesteit zeer ernstelyck vermaenen dat zij heur uuyterste naersticheyt118 doen, 
dat zy gefurneert worden van zekeren tamelycken getaele, om den dienst te moeg-
hen doen, alst behoeren zall, oft dat by gebreeke van dien men dair anders in 
versien zall, alst bevonden zal worden te behoeren.
 Ende alzoe men verstaet, dan in den voorsz. lande enighe vanden grietmans 
hen behelpen inde zaicken van heur officie mit clercken oft scrivers min dan 
souffissant zynde, ende gheenen eedt, ter cause van heur officie, gedaen hebbende, 
wairdeur die ondersaeten te zeer beswaert mochten worden, sullen die voirsz. 
vanden Raide goede toesicht daer op nemen datter neymant toegelaeten en worde 
om tvoirsz. scriversampt texerceren ofte bedienen, hij en zij dair toe bequame, 
ende hebbe gedaen den behoerlicken eedt in handen vanden Raide voirsz. 
 Aldus gedaen tot Bruessel, den XXVen dach augusti anno XVc tweenveertich. 
Ondergeschreven: Maria. Ende onderteyckent: my tegenwoirdich N. Nicolaj.

Origineel (A) niet voorhanden.
Afschrift B.  Het eerste plakkaatboek van het Hof van Friesland (1527-1569), 

Archief Hof van Friesland, Tresoar, inv.nr. 7, f.
Druk a. GPCV II, 864-865.
Druk b.  Beneficiaalboeken van Friesland, J. van Leeuwen ed., 9-10.

2. Leeuwarden 3 november 1542: Placaat op de restitutie van geestelijke goederen 
aan de beneficies waaruit ze zijn vervreemd en op de registratie van de grootte, waar-
de, begrenzing van alle onroerende goederen en renten van kerkelijke beneficies in 
Friesland 119

Gecoll.120

By den Keyser.

Onsen lieven ende beminde Mr. Jan Bugius, grietman van Leuwarderadeel, saluyt.
Alzoe tot onser kennisse gecomen es, dat in onsen lande van Vrieslandt veel be-
neficien ledich staen ende onbedient, dair aff die goeden ende renten by anderen 
ondergeslaegen ende geoccupeert worden, tot grote verminderinge ende verach-
tinge van Goids diensten, soe eest, dat wy, willende hier inne voirsien tot restaura-

118  Later toegevoegd.
119  In linkermarge, in andere hand: ‘Beroerende de restitutie ende wederkeer meer vanden gees-

telicke goederen anden beneficien, daerse eertyts aff vervreemdt zyn geweest’
120  In linkermarge; aanduiding dat de tekst gecollationeerd is.
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tie ende onderhoudenisse vanden selven diensten, ende oick omme te verhoeden 
dat voortaen die goeden vanden kercken ende beneficien oft leenen nyet vermin-
dert oft by enighe gheoccupeert en worden, u ordonneren ende bevelen, dairtoe 
committerende mits desen, dat ghy alomme binnen uwe grietenye121 ter plaetsen 
daermen122 gewoenlick es publicatie ende uuytropinge te doen van onsen weg-
hen, gebiedt ende beveelt dat alle die geheene die by hem selven oft by een ander, 
tzy in heur eyghen naem oft voor een ander besitten, occuperen oft onder hem 
houden, enighe onroerlicke goeden oft renten, hoedanich die zijn, die hier voor-
tyts beseten, gegeven oft gedestineert zyn geweest tot enich beneficie oft Goids 
dienst, dat zij dieselve restitueren ende laeten gebruyct worden totten dienst oft 
beneficie dair zij voortyts toe ghebruyct gegeven123 oft ghedestineert zijn ghe-
weest, ende dat binnen drie maenden nade publicatie van desen, by peyne, dat 
boven die restitutie vanden zelve goeden zy noch tweemael zoe veele tot onsen 
proffyte verbeuren sullen, wair aff die aenbrengher het thienste deel gegeven zal 
worden, ende dat daer en boven dezelve occupateurs noch124 anders arbitralick 
gecorrigeert sullen worden, nae gelegentheyt vander saicken.
 Ordonneren u voirts te publiceren als voeren dat alle kerkvoochden, pastoiren 
ende anderen hebbende beneficien in desen onsen lande van125 Vrieslandt, bin-
nen den tyt van den voirsz. drie maenden nae publicatie van desen, overbringen 
in ghescrifte in uwen handen by goede specificatie de grootheyt, jairlicxe wair-
de, bepalinghe ende limiten van allen onroerlycke goeden ende renten, hoerende 
totten voorsz. kercken oft beneficien, by peyne vanden waerde vande goede, die 
zij versweghen zullen hebben, uuyt hoeren eygen buydel tot onsen proffyte te 
verbueren, wair aff wy insgelycx willen, den aenbringer den thiensten penninck 
gegeven te worden, die welcke aenbrenghinghe wy u terstondt, nae ghij deselve 
ontfanghen sult hebben, ordonneren ende bevelen te leveren onder onsen Raide 
van Vrieslandt, den welcken wy lasten ende bevelen dair aff te doen houden goet 
register,126 omme bewaert te werden metten anderen registeren vanden cancelrien 
aldair, tot euwiger memorien.
 Ende127 om te verhoeden dat voirtaen de beneficien inden voirsz. onsen lande 
gesticht, nyet langhe vacerende ende onbedient en blyven, zoo ordonneren ende 
committeren wy u voorts te publiceren, vercondigen ende van onsen weghen te 

121  De woorden ‘uwe grietenye’ zijn onderstreept.
122  In linkermarge: ‘de soe [?] aldair’.
123  Verbeterd uit ‘gegegeven’.
124  Later toegevoegd.
125  Later toegevoegd.
126  Verbeterd uit ‘reghister’.
127  Dit woord is in de tekst onderstreept.
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bevelen dat een yegelick, tzy persoen, singulier oft gemeente, hebbende recht van 
te presenteren tot enich beneficie, gehouden sal zijn tselve te doen binnen den tyt 
van rechte daer toe geprefigeert, te weten vier maenden voirden weerlycken pa-
tronen, ende ses maenden voirden gheestelycken, by peyne van daer aff vervallen 
te zyne voir die reyse, ende dat wy oft onsen Stadthouder, President ende Raidt 
aldaer, uuyt onsen name dair aff sullen disponeren.128

 Ende zoe wy verstaen dat in onsen voirsz. lande van Vrieslandt veel beneficien 
zijn van cleynder incompste, zulcx datmen uuyt dier oirsaicke, dair op nyet wel 
priesters gecryghen en kan, wair omme wel van node soude zyn tot unie van 
enighen vandien te procederen, soe ordonneren ende bevelen wy u binnen uwe 
jurisdictie te ondersoucken ende vernemen na dezelve beneficien, die vermits 
saicken voirsz. ledich staen, ende dair van u duncken sal van noede te wesen, die 
zelve unie te doen ende daer aff onsen voorsz. Stadthouder, President ende Raide 
adverteren, ten eynde zij ons tselve te kennen moghen gheven omme voorts by 
ons dairinne, zonder groten cost vanden ondersaeten, te laeten disponeren zoot 
behoeren zall. 
 Van al twelck te doen wy u geven volcommen macht authoriteyt ende sunder-
linge bevel mits desen. Ontbieden ende bevelen voirts eenen yegelick dat zij u dat 
doende ernstelick verstaen ende obedieren, ende alle hulp ende assistentie doen, 
want ons alsoe ghelieft.
 Gegeven in onser stadt Leuwarden onder onser secreet seghel in placate hier op 
gedruct, den derden novembris anno XVc XLII.

Origineel (A) niet voorhanden.
Afschrift B.   Het eerste plakkaatboek van het Hof van Friesland (1527-1569), 

Archief Hof van Friesland, Tresoar, inv.nr. 7.
Druk a.  GPCV II, 869-870.
Druk b.  Beneficiaalboeken van Friesland, J. van Leeuwen ed., 10-11.

3. Leeuwarden, 11 april 1543: Instructie voor Sybrandt Roorda, meester Sydts Tzyar- 
da en meester Aesga van Hoxwier, Gedeputeerden van de Staten van Friesland, voor 
de reactie die ze bij hun bezoek aan de landvoogdes, Koningin Maria van Hongarije, 
moeten geven op het plakkaat van 3 november 1542 betreffende de restitutie van ver-
vreemde geestelijke goederen en de verplichte registratie van alle onroerende goederen 
en renten van kerkelijke beneficies in Friesland.

128  De woorden ‘wy’ t/m ‘disponeren’ zijn in de tekst onderstreept.
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[...] Daar nae zullen die deputeerden voor redenen ende verclaringe opten articulen 
van doleantien, den Hove van Vrieslandt byden gemeene Staten vanden Lande van 
Vrieslandt overgegeven, seggen ende verclaren, des ende tgene hier nae volcht:

Ten eersten, opten eerste articule, roerende die restitutie vanden geestelycke gue-
deren, breder inden placcaete van dato den iijden novembris anno XVc XLII inde 
landen van Vrieslant gepubliceert verhaelt,129 dat ingeval die vors. eerste articule 
naegegaen zoude worden, dat in sulcken geval die besitters vanden landen heur 
besith ende recht sonder enige forme van justicie, sonder rechtlycken gehoort 
ende verwonnen te zyn, zouden moeten tegens alle recht ende billicheyt verlae-
ten, gemerct, schoon dat zy rechtlycken verhoort ende verwonnen zynde, worden 
bevonden besitters ende gheen invasores geweest te hebben, nyet wyder gehol-
den zouden zyn dan heur besith te verlaeten, mitten vruchten daeraff ontfangen 
ende diemen hadde moogen ontfangen, sonder enige andere oft meerder pene 
van dobbelt oft arbitrale correctie; te min oick behoort die pene, inden vorsz. 
articule begrepen, extendeert te worden tegens den besitters vanden guederen, 
gedestineert tot enige Goeds dienste, van welcken guederen die geestelyckheyt 
noyt possessie heeft gehat, soe alsulcke besitters gheenichsins invasores genoempt 
mogen worden.
 Opten tweeden articule desselfs placaet, roerende den nyen anbreng die de 
priesteren zouden doen, dat genoech zoude zyn omden landen die totten bene-
ficien behooren, vanden selven beneficien nyet te verduysteren; dat alsulcke lan-
den mit specificatie van heure limiten ende grootheyt aengebracht worden, ende 
dat all sonder preiudicie ende achterdeel vanden derden, ende sonder specificatie 
vande waerdye als zy nu gelden, want die waerdye ende aestimatie vanden landen 
in Vrieslandt nae verloep ende gelegenheit vanden tyt dagelix verandert wordt, 
ende nu min dan meer jaerlix opbrengt, alsmen tselve in enige quartieren van 
Vrieslandt, ende bezunderlinge inde Sevenwolden, nu dit iegenwoerdige jaer wel 
mach sien, soe men nu voer een pondemate landts daermen tvorleden jaer een 
carolus gulden ter huyre voer gaff, nauwelycken een schelling zal moogen crygen, 
ende dat vermits tverledene natte jaer, ende die sterfte vanden beesten.
 Opten iijden articule, roerende die collatie vanden vacerende beneficien, dat 
den Staten vanden landen dunct denselvigen eensdeels in recht ende reden te 
staene tegens den patronen vanden vacerende beneficien, waeromme zy hen des 
nyet en beclagen, ende wel lyden moogen dat tegens den collatoren die hier inne 
gebrekelycken bevonden worden, gebruict wordt jus scriptum, sonder emandt an-
ders daer by te willen prejudiceren in zyn gerechticheyt.

129  Later toegevoegd.
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Op ten iiijden articule, roerende die unie der cleyner beneficien, dunct den de-
puteerden dat die ghiene die jus patronatus ende presentandi van enige cleyne 
beneficien hebben daermen qualycken priesters op crygen kan, daer van unie 
versueken, soe ende aldaer dat van recht behoort, ende int versueck aengeven 
die grootheyt vanden landen daertoe behoerende, mit specificatie vanden limiten 
ende die wardye vanden beneficien, alzoe dat nyet van noden is dat men om 
desswille indistincte die jaerlixe wardye van alle andere geestelycke guederen zal 
aenbrengen.
 Ende sullen [enz.] [...]
 Aldus gedaen byden deputeerden vanden lande van Vrieslant, vergadert zyn-
de inden gemeene landtdach, geholden binnen Leeuwerden opten xiden aprilis 
anno XVc XLIII, ende getekent ter bede ende ordinantie vanden voerseyden de-
puteerden, by ons

D. v. Burmania.
Abe Syuxma.
Jarich Dekama.
Syds van Bottnya.
Seerp Beyma.
J. Rommarts.

In dorso:130 Ambasiaetscap van Sybrant Roerda, my ende Aesga Hoxwyer

11 april 1543131

G.v.K.

Origineel (A)  Tresoar, Archief Tjaardastate te Rinsumageest, inv.nr. 540: Instruc-
ties voor Syds Tjaarda.

Druk a. GPCV III, 8-12.
Druk b. Beneficiaalboeken van Friesland, J. van Leeuwen ed., 11-12.

4. Brussel, 28 mei 1543: Reactie van de landvoogdes, Koningin Maria van Honga-
rije, op de klachten en bezwaren die door Sybrandt Roorda, Sydts Tziaerda en Aesge 
van Hoxwier, als Gedeputeerden van de Staten van Friesland, aan haar overgebracht 
en toegelicht waren op 22 Mei 1543.

130  In grote, grove zestiende-eeuwse hand, vermoedelijk van mr. Syds Tjaarda.
131  In negentiende-eeuwse hand.
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Marie, by der gracie Goids Coninginne Douagiere van Hongaryen, van Bohemen 
etc., Regente etc.:  lieve beminde: de gedeputeerde van de Staten van Vrieslandt 
hebben ons alhier sekere clachten ende doleantien gedaen, int lange begrepen 
int gescriffte, dwelck zy luyden ons overgelevert hebben, dair aff wy u tdubbel 
overseynden, mitsgaders van de apostillen die wy daer op hebben doen stellen, 
ten eynde dat ghy van alles onderricht moegt wesen, u versoeckende ende ordi-
nerende tinhouden van denselven apostillen na te commen ende onderhouden.
 Ende hoewel dat de voirsz. gedeputeerde daer en boven gepersisteert hebben 
dat men de briefven van placcaete, van doverbringen van de kercken ende bene-
ficien goeden, nyet en souden behoeren te executeren, soe hebben wy nochtans 
daer toe nyet willen verstaen. Nyetemin, ghy sult goede toesichte nemen, te pro-
cederen ter executien van den selve placcaete, soe ghy ter welvaert van den zaek 
bevinden zult behoirende.
 Nopende heurluyder derde doleancie, enz.
 Lieve beminde, God zy mit u.
Gescreven te Bruessele den xxviijten dach van maye, anno XVc XLIII.

Druk a. GPCV III, 22.
Druk b. Beneficiaalboeken van Friesland, J. van Leeuwen ed., 13.

5. 1534: Bede, in naam van Keizer Karel V gevraagd aan de geestelijkheid van Fries-
land om hem krachtens een vergunning van de paus te geven een gedeelte van haar 
inkomsten te geven, en wel door de personen en instellingen die jaarlijks twaalf tot 
vierentwintig dukaten genieten, een vijfde deel daarvan, en en door degenen die meer 
dan vierentwintig dukaten trekken, de helft daarvan; met ook het negatieve antwoord 
van de geestelijkheid op deze bede.

Opten xvii-en dach juny anno XXXIV zyn beschreeven geweest die abten, prelae-
ten, pastoren, vicarien, prebendarien, costeren, kerckvoegden ende die armvoeg-
den over ‘t geheele landt van Vrieslandt, uitgezonderdt het Bildt, om te hoeren 
seeckere propositie die men henluyden van ’s Keysers weegen solde verthoenen. 
Ende es die selve geestelyckheydt alzoe binnen der kerken van den Minores toe 
Leuwaerden, by den President van den Raedt, uit naeme van den Keyser, ende zyn 
Mayesteyts gecommitteerden, als te weeten heer Georgen Schenck, vryheere tot 
Tautenburg, Stadthalder in Vrieslandt, myt mr. Tyaerdt Elgersma ende mr. Ger-
ryt van Loo, rentemeester, in present van hen heeren gecommitteerden, gepropo-
neert ende voorgeholden, als dat die Pauselycke Heylicheyden den Keyser gegunt 
ende geconsenteert heeft die halve vruchten van alle beneficien, ende kercken, 
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ende gasthuysen over zyn Mayesteits patrimoniale landen ende geworfven.132 Dat 
ter cause als den President voirsz. alligeerde, dat de Keyserlycke Mayesteyt een 
deel jaeren verleeden groeter oirloege ende onkosten gedaen ende gehadt heeft, 
zoe in Vranckrycke, in Ytalien, in Duitschland, en teegen den Koning van Vranck- 
rycke ende anderen, ende noch ten swaersten teegen den Turckschen Keyser, zoe 
dat zyne Mayesteyt daer op zyne gecommitteerden voorsz. geschickt heeft hier 
om ‘t selve van die geestelyckheydt te doen geeven ende betaelen, te weeten, die 
twaelf ducaeten en daer en booven tot vier en twintig ducaten jaers toe renten 
of in proven hebben, dat deselve den vyften deel den Keyser geeven solden, ende 
die vier en twintich ducaeten of dair boven hebben, dat sy de helft geeven solden.
 Daer op die geestelyckheydt hebben hoere beraedt genomen ende doen ant-
woerden dat hen sulcx niet doenlyck en was, vermits redenen ende middelen 
naevolgende in effecte.
 Ten eersten, want die Pauselycke mildigheyden noyt sulcx van eeuwig geuseert, 
noch geobtineert heeft binnen deese landen; het es wel waer, dat die abten en 
prelaeten, als exempt zynde van die episcopaels, eens, by tyden van den Furst 
van Sassen, by attentaet van een gecommitteerden van den Paus gemoveert zyn 
geweest om veel te geeven, dan gemerckt die lange preschriptie van huerer pos-
sessien van die vryheyden int niet te geeven, heeft deselve syn Furstelycke Genade 
die saicke aen hem genoomen ende heeft deselve geestelyckheydt tot zyn kostinge 
te Roeme doen verantwoorden, als ‘t blyckt uit den articule, zoe dat die selve 
abten noch kloosteren niet gegeeven hebben, gelyck zy nooyt te voeren gedaen en 
hadden.
 Te meer behoert Keyserlijcke Mayesteyt thans die geheele ende gemeene gees-
telyckheydt, daer die Paus min seggen toe heeft te verantwoerden, om meerder 
ende meerder consequentien toe verhoeden, die daer uit zolden moegen spruy-
ten, dair af thans een goedt gebruyck is in deeze landen, tot eere van den Keyser, 
ende welvaert derselver landen.
 Oick zoe behoert die Keyserlijcke Mayesteyt die gemeene geestelyckheydt uit 
een ander reeden dan deeze voer te staene, zoe het de Pauslycke mildigheydt 
roert, ende henluyden in hoere possessie van der vryheyden te verantwoirden 
ende beschermen, ende zyn Mayesteyt daer met niet te behelpen, vermerckt zyn 
Mayesteyt die van den landen geloeft heeft in den jaeren M.D.XV. int aenneemen 
van deese landen by heer Florys, graeve van Bueren enz., als dat zyne Mayesteyt 
die landen beloefden in allen previlegien en vryheyden toe onderhouden gelyck 
die Furst van Sassen gedaen hadde, ende ymmers met zoe veel meerder vryheyden 
toe versien, als dat moegelyck solde weesen, luyt den articulen.

132  Lees: gewesten(?).
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Hier en boven zoe is tusschen den Keyserlycke Mayesteyt ende die prelaeten ende 
gemeene geestelyckheydt ende andere stemmen en staeten van de platte landen 
geaccordeert, dat Keyserlijcke Mayesteyt hen in princelycke trouwe geloeft heeft 
te houden ende doen onderhouden, sonder daer teegens te doen in eenige ma-
nieren, als onder anderen articulen: dat syn Mayesteyt die landen van Vrieslandt 
egeene beswaeringe opliggen sal buyten hoerluyder vrye wille, weeten ende con-
sente, daer voer dat het consent draegen worde van den jairtax, exchysen, Bildt 
ende andere domeynen, luyt den xij-en articul des accoordts, wye naevolgt van 
woerde tot woerde. Ten xij-en hebben die landen begeert dat wy beloeven souden 
die conventie ende inkompste, die t’ onsen behoef gemaeckt ende geaccordeert zal 
worden, boven die ordinarisse domeynen, als te weeten den jaertax, ‘t Bildt mit-
ter anwassen, proufyten van der canceleryen, pluymgraverye van den zwaenen, 
zeevondt ende diergelycken, daer niemandt nae en taelt of recht toe en heeft, die 
landen niet toe beswaeren noch toe belasten uit generleye saicken mit precarien, 
impositien, tollagien ofte subventien, noch myt graven ende bolwercken, noch 
myt eenigerleye reale of personaele lasten, dan dat men mit sulcken accoordt ende 
conventie te vreeden sullen weesen, ende onse onderdaenen dair meede vry ende 
voorts eeuwelycken ontlast te houden; daer op denselven van onsen lande van 
onsent weegen ter antwoirdt gegeeven was, als dat wy deselve onse landen gheen 
beswaernis opleggen en sullen, buyten hoere vrye wille, weeten ende consente.
 Ende voir alzoe veel als zyluyden eenigsins daer inne mochten geholden zyn, 
zy verhoepen egeensins, zoe en is gheender van (hen) het zy cloester oft kercke, 
monick, priester oft bagyn van staede te geeven daer Keyserlycke Mayesteyt 
meede gevordert ofte beholpen mach weesen, gemerckt die kleynicheydt van den 
proevenen van elcken cloester ofte beneficie ofte gasthuys, zoe dat zy te meerderen 
deele, jaere by jaere ten achteren gaen, vermits die menichvuldige aenval van 
armen ende anderen doerloepers ende inwoenders, selft dun ende maeger eetende 
ende drinckende; een beneficie t’ sestig floreen ‘s jaers weerdig weesende is ryck, 
die nyet veel daer zyn, daer zyn veel cloesters, die gheen honderdt gulden renten 
hebben, noch en zyn daer geen vyf cloesters die duysendt floreenen ‘s jaers hebben.
Oick zoe geeven die cloesters ende geestelyckheydt den Keyser ‘s jaers nae ad-
venant van den aenbreng den twintigsten penninck, zyn alle thyen jaeren hoere 
halve renten, vermits die accorde boven den exchysen.
 Ende oick in allen gevalle, nadien die religieusen (en) geestelyckheydt met die 
wairlyckheidt van deese landen ‘t saemen, alle tyt unyeert zyn geweest onver-
scheyden, gelyck dat kenlycken ende blyckelycken is uit allen voirgaende hande-
lingen van die gemeene landen, als bysonderen uyten contract brief mit Keyser-
lycke Mayesteyt ende den landen gemaeckt in anno XXIV boven geroerdt, mits 
(dien) oick draegende gelyck mitten anderen waerlycken staet alle toevallende 
lasten van dycken, dammen, graeven ende gemeene contributien, gelyck zy nu 
onlangs in den jaere van XXXIII int reduceren van deese landen, ende meede in 
den jaere van XXXI gecontribueert hebben totten propyn, dies Keyserlycke Ma-
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yesteyt deselve geestelyckheydt niet insonderling en behoert te belasten, meer dan 
de andere gemeene landen.
 Betrouwende oick, hadde die Pauselycke milddigheydt geweeten van den staet 
ende conditien der geestelyckheydt in Vrieslandt, mit ‘t geene des voirsz. is, ofte 
dat zy noch zoude moegen weeten hebben (te) deduceren, zyne weerdige Heylig-
heydt en soude henluyden in geenerlye last toe hebben willen voegen, gelyck die 
geestelyckheydt noch dubiteert die bulle henluyden laest enz.
 Aldus verhoepen ende betrouwen die geheele gemeene geestelyckheydt van 
den landen van Vrieslandt, dat die Keyserlycke Mayesteyt ofte myn Genadige 
Vrouwe die Coninghinne van gheene andere meyninge zyn, dan de geestelyck-
heidt, gelyck die Vorst van Sassen voir gedaen heeft, te verantwoorden ende voe-
re te staene in hoere vryheeden teegens de Pauselycke milddigheidt, ende van 
zyn Mayesteyts eygen weegen henluyden thans te laeten genyeten die vryheyden, 
hen als die eerste ende meeste Staeten van deese landen by Syne Mayesteyt in 
crachte van een accoordt gegunt, in den jaere van XXIV, gelyck Zyne Mayesteyt 
by denselven accoorde hen belooft heeft ende noch onlangs in den jaere van 
XXXII belieft heeft die Gedeputeerden van den landen, te weeten heer Tyaerdt 
van Burmania, heer Julius van Botnya, ridderen, mr. Sydts Tyaerda, mr. Hector 
van Hoxwier, te verklaeren, ende seggen in presentie van myn meeren de grave 
van Hoogstraeten ende Georgen Schenck, vryheere tot Tautenburg, Stadthalder 
Generael, met oick den bisschop van Palerme, dat zyne Mayesteyt deselve landen 
alle ‘t geene des hen geloeft ende geaccordeert was wilden holden; ende te meer 
gemerckt die kleynigheydt ende gemeene armoede derselver.
 Hier op is die geestelyckheidt weeder ter antwoirdt gegeeven by myn heeren 
die Stadthalder, President, Raeden ende Gecommitteerden voorsz., dat deselve 
begeerte nyet en was teegens den accoordt, vermits die Paus sulcx den Keyser ge-
gunt heeft in recompense van die onkosten by zyn Mayesteyt gedaen teegens den 
Turck, die een erf ende een gruwelycken vyandt der gemeene christenheydt was 
ende derselve christenheydt aengevochten hadde, ende oick die selve geestelyck-
heidt by Keyserlycke Mayesteyt, nae loep van deeze tyden, insonderen beschermdt 
wordt, verklaerende henluyden in effecte, dat huere antwoorde ende weygeringe 
onbehoerlyck ende niet op reeden stonde, ende dat myn Genadige Vrouwe die 
Coninginne sulcx verstondt, als (dat) de geestelyckheydt van deeze landen daer 
inne gelyck anderen schuldich zyn te betealen, gelyck deselve huere Mayesteyt 
alreede verklaerdt heeft, ende doen expedieeren executoriales op mynen voorsz. 
heeren den Stadthalder, mitten anderen gecommitteerden voorsz., ende dat de 
geestelyckheydt verschreeven, ende deese meyninge van Keyserlycke Mayesteyts 
(weegen) voergeholden is, ‘t selve is gedaen ter goeder meyninge ende oick oet-
moedelycken, die gecommitteerden hadden moegen terstondt, achtervolgende 
huere last, mitter executie procederen teegens een yder (hoeft) voer hoeft, ‘t welck 
zy als noch doen solden, dan oft die Coninginne by deeze gealligierde middelen 
by der geestelyckheydt (by gebracht) mochte gemoveert worden, omme die ge-
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committeerden voirsz. van hueren bevel te ontslaen, zoe wildense zelve schryven 
ende seynden aen hoere Mayesteyt, ende verbeyden haere Mayesteyts antwoirde 
daer inne, myts verklaerende, indien haere Mayesteyts Gecommitteerden niet 
ontlastede, zoe gedagten sy teegens elx van hen sonder meer beschryvinge mitter 
executien te procedeeren.
 Dit aldus oick by der geestelyckheydt verstaen weesende, hebben gepersisteert 
by hoere middelen ende reedenen, ende genoech gemeenlycken onder hen selven 
verklaerende, dat zy dan, in dien geval, hen met recht gedochten te defenderen 
teegens soedanigen attentaet van executie, of anders lyden.
Ende worde daer op niet vervolgt, maer bleef alzoe daer by.

Druk a.  GPCV II, 654-656: uit het vervolg op het Landboek van Kempo 
van Martena, naar een afschrift uit het jaar 1534 door mr. Harmen 
Budde, secretaris van de gecommitteerden tot behandeling van ’s 
Lands zaken, Tresoar, hs. Provinciale Bibliotheek, nr. 355 Hs.

Druk b. Beneficiaalboeken van Friesland, J. van Leeuwen ed., 13-15.

6. Leeuwarden, 1 november 1543: Aanschrijving van de Stadhouder, de President 
en de Raden van het Hof van Friesland aan de grietmannen en magistraten van de 
steden die nog niet voldaan hebben aan het bevel van 3 november 1542 om registers 
van de geestelijke goederen en inkomsten te doen vervaardigen en inleveren, met de 
opdracht het bevel meteen op te volgen en uit te voeren.

Maximiliaen van Egmondt, grave te Bueren etc., Stadtholder Generael, mitsga-
ders die President ende Raeden Keyserlycke Mayesteyt geordineert in Vrieslandt.

Vheste, eersame, besondere: wy houden u wel indachtich van den placate, om-
trent een jaer geleden in deesen lande gepubliceert, daer by, om redenen daer inne 
uuytgedruckt, onder anderen geordineert ende bevolen was allen kerckvoechden, 
pastoiren en anderen, hebbende beneficien in den lande van Vrieslant, binnen 
drie maenden nae den publicatie van dien in geschrifte over te bringen in uwen 
handen, by goede specificatie, die grootheyt, jaerlixe waerden, bypaelinge ende 
lencten van allen onroerlicke goeden ende renthen totten voersz. kercken oft be-
neficien, omme die selven voerts overgeleevert te moegen worden, breeder in 
denselven placate uuytgedruckt, welcke placaet enighe naegegaen ende volcomen 
hebben. Dan, alsoe by sommighe daer inne swaricheden gemaeckt ende sulcx by 
den Staeten van den lande, onder andere, daer van an onsen Genadichste Vrouwe, 
die Coninginne, seeckere doleantien overgegeven zyn geweest, op ten welcken by 
haer Mayesteyt geapostilleert ende verclaert is dat men niet en bevindt dat t selve 
placaet es jegens redenen oft in prejudice van jemanden, ons vorder ordinerende 
‘t selve placaet te achtervolgen ende doen onderholden, waer van ghy oeck geen 
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ignorantie en kondt pretenderen, soe ontbieden ende beveelen wy u van wegen 
Keyserlycke Mayesteyt den kerkvoechden, pastoiren ende anderen, hebbende oft 
besittende beneficien binnen uwen bedryff, noch eens te insinueren ende verma-
nen dat ze tusschen dit ende jaersdach naestcoemende ‘t inholden van den voersz. 
placate volcomen ende naegaen, by de pene daer inne begrepen, totten welcken 
men, den voersz. dach overstreecken synde, tegenst den ongehoirsamen, sonder 
simulatie, gedenckt te procederen.
Datum Lieuwaerden den eersten novembris anno XVc XLIII.

Druk a.  GPCV III, 30: uit het vervolg op het Landboek van Kempo van 
Martena, naar een afschrift uit het jaar 1534 door mr. Harmen 
Budde, secretaris van de gecommitteerden tot behandeling van 
’s Lands zaken, Tresoar, hs. Provinciale Bibliotheek, nr. 355 Hs.

Druk b. Beneficiaalboeken van Friesland, J. van Leeuwen ed., 16.

7. Leeuwarden, 27 januari 1547: Het Hof van Friesland geeft op verzoek van de 
ingezetenen van Twijzel toestemming om de prebende in hun kerk te verenigen met 
de pastorie en de vicarie.

Nadien de gemeen ingeseetenen vanden dorpe van Optwysel, gelegen in desen 
lande van Vrieslandt, onder dbisdom van Munster, den Hove van Vrieslandt bij 
huere supplicatie verthoont ende te kennen gegeven hadden, dat inden voors. 
dorpe waeren een pastorie, vicarie ende prebende, alle drie van cleyne importan-
tien ende incompsten, zoo dat op deselve hen gheen priesteren133 dan met sobe-
ren coste en mochten onthouden, ende dat sulcx eenige van deselve beneficien va-
cerende, zij aen gheen priesters en conden geraicken, waer duer deselve beneficien 
bleven onbedient ende de goidtsdiensten ende lasten der sielen dair toe stande 
ongedaen. Versouckende omme dair inne te moegen remedieren ende geraecken 
aen goede bequaeme ende gequalificeerde priesters, dat den voors. Hove soude 
gelieven voir goedt aen te sien ende te consenteren, dat zij de landen ende renten 
behoirende totte voirs. prebende unieerden, voechden ende appliceerden aende 
voors. pastorie, patroen ende vicarie, te weeten aende voirs. pastorie elff ponde-
maeten landts, dair van dacht pondemaeten zijn gelegen bij Magge Bennema 
huijs te Buytenpost, aende noorderzijde vanden Heerwech, ende de ander drie 
pondemaeten134 in Buijtenposter Maeden. Item dat posses vander (f. 36v) preben-
de, zijnde drie ackeren groot met het maedlandt, liggende te saemen in Optwysel, 

133 Hierna doorgehaald ‘en conden’.
134  Later doorgehaald .
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ende eenen gulden rente te Westergheest, besproecken bij eenen Syts tot prouffijt 
vanden voors. patroon ende tot proffijt vande voors. vicarie, die nyet veel ymmers 
boven de twaleff phillippus guldens incompste en heeft. De XXV pondemaeten 
totte voors. prebende behoirende, gelegen te Dijckhuysum opt Uuytlandt, die nu 
eenen Oege Sydts zoon gebruyct, mits dat de possesseurs vander vicarien sullen 
dragen de twee missen ende vande pastorie de derde misse, waermede de preben-
de des weecks belast es. Soe heeft tvoors. Hoff gecommitteerdt gehadt meester 
Karel van der Nyetszem,135 raedt vanden selven Hove ende procureur generael 
ons heeren sKeysers, die hem op tgeene des voors. es metten aencleven vandien, 
sommerlijck geinformeert, zijn informatie bij gescrifte gestelt ende den Hove 
overgebrocht heeft. tVoors. Hoff, gesien die voors. informatie, mitsgaders de fun-
datie vande voirs. prebende ende gehoirt trappoort vanden voors. commissarijs, 
siet voer goet aen, soe veel in hen is, dat de voors. unie geschied. Welverstaende 
dat de pastoir vande voors. pastorie sal draegen de lasten vande derde misse ende 
de vicarius vande voirs. vicarie de lasten van dandere twee missen ter weecke, daer 
de voirs. prebende mede belast is. Ende [224] dat de vertoenders (f. 37r) tselfde 
aenden Eerwairdigen Vader in Goede, den bisscop van Munster, zijnen vicarius 
oft officiael des macht hebbende, versoucken ende tot dien eynde lichten uuytte 
greffe vanden voirs. Hove, sulcke stucken ende copien van136 tgebesoingeerde des 
voors. commissarijs, als zij meynen sullen hen dienstich te wesen. Behoudelijck 
dat van als copie auctentijck inde selve greffe blijven sal ende dat de voors. unie 
gesolliciteert ende geobtineert137 worde binnen den tijt van twee maenden nae-
stcomende, ende dat deselve geobtineert zijnde ende aleer zij die te werck sullen 
moegen stellen, zij gehouden worden, deselve onder den Hove te presenteren om 
int register vanden beneficien ende huere goeden geregistreert te worden, alst 
behoiren sal.
 Actum tot Leuwairden inder Cancelrijen, den XXVIIen januarij, XVc ende 
XLVII.
 To orconde, Keijserlijcke Maijesteijts secreet signet hierup gedruct. Mij pre-
sente.  

Ondergeteyckent: A. Boeijmer.138

135  Karel van der Nitzen, raadsheer van het Hof van Friesland 1527-1547, 1557-1569; zie ook 
Vries [et al.], De Heeren van den Raede, 220.

136  Hierna doorgehaald ‘van’.
137  De tekst ‘ende geobtineert’ is later toegevoegd.
138  Arent van Boeymer was griffier in de Hofkanselarij: Vries, ‘Kânselarijpersoniel Hof fan Frys-

lân’, p. 66.
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Origineel (A) niet voorhanden.
Afschrift B. Oostergo, Achtkarspelen, f. 36. 
Druk a. Beneficiaalboeken van Friesland, J. van Leeuwen ed., 223-224.

8. Appingedam, 4 april 1547: Johannes Wynschoeth, officiaal van de bisschop van 
Munster in het district Friesland, geeft op verzoek van vertegenwoordigers van de pa-
rochie Twijzel toestemming om de prebende in hun kerk te verenigen met de pastorie 
en de vicarie, zodat als ze vacant komt de pastoor en vicaris er voortaan de inkomsten 
van kunnen genieten.

Johannes Wynschoeth, officialis terre Phrisie per districtum diocesis Monasteriensis 
et in Dammone pastor, universis et singulis presentes literas inspecturis, (f. 37v) 
illis presertim quorum interest, intererit, aut quomodo libet interesse poterit in 
futurum et quosque tangit negocium, salutem in Domino sempiternam.
 Cum autem communitas ville de Opwysel in Phrisia occidua Monasteriensis 
diocesis et ex parte illorum supplicatum fuerit in Curia Leeuwardiensi, ibidem 
a consilio Cesaree Maiestatis existentum,139 ut140 cum in eadem villa esset 
parochialis ecclesia, que fundationem haberet pastorie, vicarie et prebende et 
que essent parvi valoris, ita ut commode tres sacerdotes sustentari inde141 possint 
minime, et ideo, si ex predictis beneficiis vacet unum, cum exiguum fuerit ad 
illud obtinendum nominem consequi possent, et sic cultus Dei minuatur, ac 
debito suo careat officio et honore ecclesia. Et ideo supplicarunt, ut eis de 
oportuno remedio consuleretur.
 Quod et prefati consules Cesaree Maiestatis, cum honestum esset non eis 
denegandum presentarunt142 et propterea in eorum placeto decreverunt duos 
menses ad obtinendum unionem ab ordinario loci, juxta quod in dicto placeto 
eisdem consulibus a commissario deputato rei veritatem ita esse ut narratum sit 
exigui valoris esse, et deinde cum ob mortem domini officialis in Phrisia illud 
tempus expirarit et tres septimanas postmodum obtinuerunt in prefata curia ad 
cause expeditionem et unionem prefatorum beneficiorum obtinendam. 
 Cum (f. 38r) ergo nobis presentarunt placetum et admissum post expirationem 
habere tempus trium hebdomadarum et justa petentibus non denegandus 
assensus, ac pro maiore veritate si ita esset a commissario quodam deputato 
ita esse inventum ut narrabatur, ut igitur ad decorem ecclesie prefate et inibi 

139  Lees: existente.
140  Lees: et.
141  Later toegevoegd.
142  Later toegevoegd.
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obtinentium beneficia personarum status servari decentia possit honestius, 
ac persone ipse Divinum143 inibi psallentium officium oportunum, ut ad hoc 
habeant redditus, unde vitam sustentari possent, honesti libenter favorem 
nostrum impartimur, potissimum cum temporum requirit neccesitas, ut jam 
in hac144 exiguitate sacerdotum, cum ergo ut subiungebatur coram nobis in 
petitione, si prebenda que in prefata ecclesia existat, uniretur, annecteretur et 
incorporaretur pastorie et vicarie, et patrono dicte prebende prefate ecclesie per 
hoc statui ecclesie prefate plurimum provideretur, cultusque divinus ex inde 
augmentaretur in eadem.
 Quare fuit humiliter nobis supplicatum, ut auctoritate nostra ordinaria 
concedere dignaremini. Nos igitur attendentes petitionem esse iustam, cum ut 
ex literis dominorum a consilio sub signeto secreto ex Cancelaria Leuwardensis, 
de dato XXVIIa januarij, XVc XLVII, satis informati premissa vera existentia et 
veritate omnia fulciri, idcirco auctoritate nostra ordinaria et qua fungimur in hac 
parte, predictam prebendam in prefata ecclesia (f. 38v) de Opwysel cum omnibus 
juribus et pertinentiis suis, fructibus, redditibus, aggeribus uti et quemadmodum 
in dicto placeto narratur, in perpetuum unimus et incorporamus et annectimus 
ecclesie, ut prefertur per presentes, etiam si actu jam aut quovismodo vacet, 
possent juxta ordinationem in literis placeto possessionem fructuum reddituum 
percipere et apprehendere et in suos usus convertere volumus, ante quod si unio, 
annexio et incorporatio huiusmodi effectum fortiatur, quod predicta prebenda 
debitis propterea non fraudetur obsequiis, juxta eius primevam fundationem aut 
ut in placeto narratur quod debite pastor et vicarius onera prebende consueta 
et missas supportent, alias presentes nostre littere nullius erunt roboris vel 
momenti. 
 In quorum omnium et singulorum premissorum sigillum officialatus nostri, 
quo ad talia uti consuetum est, presentibus appendiverimus et transfiximus 
placeto dominorum, sub data in Dammone, Anno Domini millesimo 
quingentesimo quadragesimo septimo, die secunda post Dominicam Palmarum.

Origineel (A) niet voorhanden.
Afschrift B. Oostergo, Achtkarspelen, f. 37-38. 
Druk a. Beneficiaalboeken van Friesland, J. van Leeuwen ed., 224.

143  Later toegevoegd.
144  Later toegevoegd.
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Vertaling:

Johannes Wynschoeth, officiaal in het district Friesland van het bisdom Munster 
en pastoor van Appingedam, aan allen die deze brief zullen inzien en vooral dege-
nen die er nu belang bij hebben dan wel in de toekomst bij zullen hebben en wie 
de zaak aangaat, eeuwig heil in de Heer. 
 Aangezien er een gemeente van het dorp Twijzel is in het tot het bisdom 
Munster horende deel van West-Friesland en namens haar een verzoek is inge-
diend bij het Hof te Leeuwarden dat hier door de raad van de Keizerlijke Ma-
jesteit is gevestigd, en aangezien in hetzelfde dorp een parochiekerk is gevestigd 
met fondsen voor een pastorie, een vicarie en een prebende en dat deze van zo 
weinig waarde zijn dat drie priesters er dientengevolge allerminst naar behoren 
van onderhouden kunnen worden, en dat daarom, als een van de voornoemde 
beneficies vrijkomt, de dienst van God aldus verminderd wordt en de kerk in 
gebreke blijft ten aanzien van het verschuldigde ambt en Gods eer omdat het te 
krap zal zijn er een benoeming erop te verkrijgen, hebben de vertegenwoordigers 
van die gemeente om raad verzocht voor het vinden van een geschikte oplossing.
 Dat ook de voornoemde raden van de Keizerlijke Majesteit, in overweging 
nemende dat het niet eerbaar is aan dit verzoek voorbij te gaan, openbaar hebben 
gemaakt en in hun plakkaat besloten [de vertegenwoordigers van de parochie 
Twijzel] twee maanden tijd te gunnen om een vereniging (van beneficies) van de 
bisschop te verkrijgen. Ze hebben dat gedaan omdat een afgevaardigde commis-
saris hun duidelijk heeft gemaakt dat de waarheid is zoals hun is verteld, te weten 
dat de waarde [van de beneficies] gering is, in overweging nemende ook dat door 
het overlijden van de heer officiaal in Frisia de genoemde termijn verlopen is. Zij 
[die van Twijzel] hebben aldus drie weken extra gekregen om de zaak in voor-
noemd Hof te voleindigen en een unie van de genoemde beneficies te verkrijgen.
 Aangezien zij ons dus de beschikking gepresenteerd hebben dat hun een (twee-
de) termijn van drie weken na de expiratie (van de eerste) is toegestaan, en aange-
zien men geen instemming mag onthouden aan degenen die een gerechtvaardigd 
verzoek indienen, en aangezien het als het voor waarheid is bevonden door een 
daartoe afgevaardigde commissaris dat het was zoals verteld werd, delen wij het 
vrijelijk het als onze gunst toe dat personen die het goddelijk officie al psalmen 
zingende naar behoren volbrengen daartoe voldoende inkomsten hebben en eer-
lijk in hun levensonderhoud kunnen voorzien, opdat tot eer van genoemde kerk 
de status van degenen die behoorlijke beneficies verkrijgen eerlijk bewaard wordt. 
Wij begrijpen daarbij dat de noodzaak der tijden, met het nu heersende gebrek aan 
priesters, vereist dat - zoals het persoonlijk voor ons in de petitie is voorgesteld - de 
prebende die in de voornoemde kerk bestaat, met de pastorie en vicarie wordt ver-
enigd, verbonden en samengevoegd, zodat het aanzien van de kerk [van Twijzel] 
door de patroon van de genoemde, bij de kerk horende prebende ten zeerste wordt 
verhoogd en de goddelijke dienst in dezelfde dientengevolge wordt vermeerderd.



66

 Om die reden is het ons als nederig verzoek voorgelegd dat wij ons zouden ver-
waardigen er onze toestemming krachtens ons gewone gezag aan te verlenen. Wij 
zijn ervan overtuigd dat dit verzoek gerechtvaardigd is, aangezien wij door de brief 
van de heren van het Hof onder het geheime zegel van de Kanselarij te Leeuwar-
den van 27 januari 1547 genoegzaam geïnformeerd zijn dat de aangegeven zaken 
op waarheid berusten en door de gehele waarheid gestut worden. Wij verenigen 
daarom krachtens ons gewone gezag en voor zover we in dit gebied er bevoegd-
heid toe hebben, de voornoemde prebende in de genoemde kerk van Twijzel, met 
alle bijbehorende rechten, onderhorige bezittingen, opbrengsten, inkomsten, dijk-
rechten en wat ook maar in genoemde beschikking daarover wordt meegedeeld, 
voor eeuwig met die kerk, verbinden haar ermee en voegen haar ermee samen. En 
wij willen, zoals heden uitgedragen wordt, dat als de prebende door een bepaalde 
ontwikkeling of op welke wijze ook maar vacant komt, de pastoor en vicaris vol-
gens de regeling in de plakkaatbrief de opbrengsten en inkomsten kunnen innen, 
aanvatten en voor eigen gebruik aanwenden. Dit alles op voorwaarde dat als de 
vereniging, samenvoeging en incorporatie van kracht wordt zoals is bepaald, er ten 
aanzien van de voornoemde prebende geen bedrog wordt gepleegd met de ver-
plichtingen die er volgens de fundatiebepalingen aan verbonden zijn, en dat, zoals 
in de beschikking van het Hof wordt meegedeeld, de pastoor en vicaris de gewone 
lasten en missen van de prebende zullen dragen, en dat als dit niet het geval is de 
beschikking van deze brief geen enkele kracht en waarde zal hebben.
 Ter bekrachtiging van al deze voornoemde zaken hebben wij het zegel van ons 
officialaat, dat voor dergelijke zaken gewoonlijk gebruikt wordt, aan de voorlig-
gende oorkonde gehangen en deze als transfix aan de beschikking van de heren 
verbonden, te Appingedam, in het jaar des Heren vijftienhonderd zevenenveertig, 
de maandag na Palmzondag.

9. Utrecht, 13 mei 1547: George van Egmond, bisschop van Utrecht, geeft op verzoek 
van de parochianen van Koudum toestemming om de prebende die door heer Arnol-
dus placht te worden bediend, te verenigen met die van heer Everardus, zodat deze en 
zijn opvolgers over de inkomsten ervan kunnen beschikken.

Georgius de Egmondt, Dei et apostolice sedis gratia episcopus Traiectensis, 
universis et singulis, presentes litteras inspecturis seu legi audituris, salutem in 
Domino sempiternam.
Ad perpetuam rei memoriam, pastoralis nostri sollicitudo discernit, dum qualitas 
temporum et utilitas rei publice hoc exegerint, beneficia et bona ecclesiastica aliquoties, 
propter eorum exiguitatem, uniri et quoque ex sacrorum canonum institutione, 
propter habundantiam atque alias legittimas causas, dividi posse et separari. 
 Quum itaque in parochiali ecclesia villagii de Coudum, partium Phrisie 
nostre Traiectensis diocesis, tenuis importantie prebende sive vicarie fundate 
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existunt, quarum una alias per quendam dominum Arnoldum deserviri (f. 3v) 
consueta, de presenti vacare dinoscitur, alterius vero dominus Everardus Lyoloff 
zoon deservitor existit et possessor, earum prebendarum fructus, redditus et 
proventus, tam sunt tenues, quod propter earum exiguitatem et tenuitatem145 
ad sustentationem duorum minime suppetunt et nisi dicte prebende uniantur, 
quod per unam146 personam deserviri possent, ipsas perire et desolatas fieri non 
dubitatur. 
 Nos ad humilem incolarum supradicti villagii de Coudum supplicationem, 
ne divinus cultus diminuatur, pretactam prebendam, ut premittitur, vacantem, 
prebende, quam antedictus dominus Everardus Lyoloff zoon in presentiarum 
obtinet et possidet, unimus, annectimus et incorporamus et de cetero perpetuis 
futuris temporibus huiusmodi duas prebendas, sic unitas, pro uno beneficio 
ecclesiastico auctoritate nostra ordinaria erigimus et intitulamus unumque 
beneficium censeri et eidem per prefatum dominum Everardum, quamdiu 
vixerit seu illud detinuerit, et per unum duntaxat rectorem et possessorum, 
perpetuo deinceps, in divinis deserviri mandamus, decernimus et [448] statuimus 
presentium per tenorem, dictum dominum Everhardum, hac primaria vice, in 
huiusmodi sic unitum beneficium instituendum et de eodem principaliter 
investiendum, salvo quod omnia duarum prebendarum predictarum, uti prefertur 
unitarum, per possessorem earundem debita supportentur onera consueta et suis 
debitis propter permissa non defraudentur obsequijs.
 Datum nostro sub sigillo ad causas, anno a Nativitate Domini millesimo 
quingentesimo quadragesimo septimo, die decima tertia, mensis maii.

Subscripta de mandato. Subsignata Jo. Boelen subscripsit, sigilloque rubeo ap-
penso roborata.

Origineel (A) niet voorhanden.
Afschrift B. Westergo, Hemelumer Oldeferd, f. 3r-3v. 
Druk a. Beneficiaalboeken van Friesland, J. van Leeuwen ed., 447-448.

Vertaling:

Georgius van Egmond, met de genade van God en de Heilige Stoel bisschop van 
Utrecht, aan allen en degenen die deze oorkonde zullen inzien dan wel horen 
lezen, eeuwig heil in de Heer.

145  De woorden et tenuitatem zijn later toegevoegd.
146  Hierna doorgehaald prebendam.
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 Tot een eeuwige herinnering van de zaak, en in onze pastorale zorg in over-
weging nemend dat de gesteldheid der tijden en het algemeen welzijn soms 
vereisen dat beneficies en kerkelijke goederen soms vanwege hun geringe dotatie 
samengevoegd moeten worden, en op grond van de instelling der heilige cano-
nes, soms ook vanwege hun overvloed of om andere gerechtvaardigde oorzaken 
verdeeld en gescheiden moeten worden, stellen wij vast dat in de parochiekerk 
van het dorp Koudum, in het Friese deel van ons bisdom Utrecht, prebenden 
of vicarieën van geringe waarde gevestigd zijn, waarvan er een door een zekere 
heer Arnoldus placht bediend te worden maar die naar men weet momenteel 
niet bezet is, terwijl heer Everard Lyoloff zoon de bedienaar en bezitter is van de 
andere; en dat de vruchten, opbrengsten en inkomsten van dezelfde prebenden 
zo gering en klein zijn dat ze allerminst voldoende zijn om er twee geestelijk van 
te onderhouden en dat als de genoemde prebenden niet samengevoegd worden, 
hoewel ze door één persoon bediend kunnen worden, ze zonder twijfel zullen 
vergaan en uiteenvallen.
 Op nederig verzoek nu van de inwoners van voornoemd dorp Koudum, beslui-
ten wij, opdat de eredienst niet verminderd wordt, de besproken prebende die, 
zoals aangegeven, vacant geworden is, met de prebende die voorgenoemde heer 
Everardus nu bedient en bezit, samen te voegen en te uniëren en haar erin te in-
corporeren. Wij funderen deze twee prebenden in de toekomst voor altijd als een 
eenheid en bepalen dat ze als één beneficie beschouwd wordt, en besluiten verder 
dat deze voortaan door voornoemde heer Everardus bediend zal worden zolang 
hij zal leven en erover kan beschikken, en daarna ook steeds door één geestelijke 
in het godsdienstige bediend en door hem ook in bezit gehouden zal worden. 
Voorts bepalen en bevelen wij bij deze dat genoemde heer Everardus voor deze 
eerste keer in dit aldus verenigde beneficie geïnstitueerd en ermee bekleed moet 
worden, onder voorbehoud dat alle gewone lasten die aan beide genoemde, nu 
verenigde prebenden verbonden waren, door de bezitter getrouw gedragen zullen 
worden en dat er geen bedrog wordt gepleegd ten aanzien van de verschuldigde 
verplichtingen. 
 Gegeven onder ons zegel ter zaken, in het jaar vanaf de geboorte des Heren 
duizend vijfhonderd en zevenenveertig, op de deriende dag van de maand mei.

Geschreven onder dit mandaat:

Jo. Boelen heeft het ondertekend, en het is met een aangehangen zegel in rode 
was bekrachtigd.

10. Utrecht, 3 augustus 1547: George van Egmond, bisschop van Utrecht, geeft op 
verzoek van de parochianen van Pietersbierum toestemming tot om de prebende die 
vacant is geworden door de resignatie van heer Ypeko, te verenigen met die van een 
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ongenoemde priester, zodat deze en zijn opvolgers voortaan over de inkomsten ervan 
kunnen beschikken.

Georgius de Egmondt, Dei et apostolice sedis gratia episcopus Traiectensis, 
universis et singulis presentes nostras literas inspecturis seu legi audituris, salutem 
in Domino sempiternam
 Ad perpetuam rei memoriam, pastoralis officii nostri discernit, dum qualitas 
temporum et rei publice utilitas hoc exegerint, quod beneficia et bona ecclesiastica 
propter eorum exiguitatem aliquoties uniantur, et ex sacrorum canonum 
institutione, tamque propter habundantiam et alias causas legitimas, separentur; 
quum itaque in parochialis ecclesia de Pietersbierum, partium Phrisie nostre 
diocesis, duo sint antiquitus fundata beneficia ecclesiastica, una videlicet prebenda, 
que ad presens, per dimissionem seu liberam resignationem domini Ypekonis, 
prebendarii in Sexbierum, vacare dinoscitur et una vicaria, quam dominus [...].147 
in eadem ecclesia pro nunc obtinet et possidet, quorum beneficiorum fructus, 
redditus et proventus adeo sunt exiles et tenues, quod ad decentem honestamque 
duorum sustentationem non sufficiant, ita quod, tempore vacationis eorundem, 
haberi non possent, qui eisdem honeste in divinis deserviant. 
 Ne igitur, propter premissa, divinus cultus diminuatur aut ipsorum beneficiorum 
bona, ob eorum desolationem, imposterum distrahantur sive alienentur, nos ad 
humilem supplicationem domini Sitthie pastoris et Sijbrandi Wybrandi pretoris 
totiusque communitatis dicti villagi de Pietersbierum, pretactam prebendam, 
ut premittitur, vacantem cum omnibus iuribus, oneribus et pertinentijs suis 
universis supradicte vicarie in eadem ecclesia de Pietersbierum, uniendam 
duximus et incorporandam, prout unimus, annectimus et incorporamus, ac 
de cetero perpetuis futuris temporibus, huiusmodi prebendam et vicariam, sic 
unitas, pro uno beneficio ecclesiastico, auctoritate nostra ordinaria erigimus et 
intitulamus, unumque beneficium censeri et eidem per unum duntaxat rectorem 
et possessorem, perpetuo deinceps, in divinis deserviri, eadem  auctoritate 
nostra, tenore presentium statuimus, decernimus et mandamus, iuribus 
archidiaconalibus et alterius cuiuscumque semper salvis antedictum dominum. 
[...]148 hac primaria vice in huiusmodi sic unitum beneficium instituendum et 
investiendum, principaliter de eodem, salvo quod omnia prebende et vicarie 
predictarum, uti prefertur unitarum onera consueta, per possessorem earumdem 
fideliter supportentur et suis debitis non defraudentur obsequiis.
 Datum nostro sub sigillo ad causas, anno a Nativitate Domini millesimo 
quingentesimo quadragesimo septimo, die vero tertia mensis augusti.

147  Niet ingevuld.
148  Niet ingevuld.
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Subscriptum de mandato:
Jo. Boelen subscripsit sigilloque rubeo appenso minutum.149

Origineel (A) niet voorhanden.
Afschrift B. Westergo, Barradeel, f. 20-21. 
Druk a. Beneficiaalboeken van Friesland, J. van Leeuwen ed., 328.

Vertaling:

Georgius van Egmond, met de genade van God en de Heilige Stoel bisschop van 
Utrecht, aan allen en degenen die deze oorkonde zullen inzien dan wel horen 
lezen, eeuwig heil in de Heer.
 Tot een eeuwige herinnering van de zaak, en krachtens onze pastorale taak 
in overweging nemend dat de gesteldheid der tijden en het algemeen welzijn 
vereisen dat beneficies en kerkelijke goederen vanwege hun geringe dotatie soms 
samengevoegd dienen te worden of op grond van de instelling der heilige cano-
nes soms ook vanwege hun overvloed of om andere oorzaken gescheiden moeten 
worden, stellen wij vast dat in de parochiekerk van Pietersbierum, in het Friese 
deel van ons diocees, vanouds twee kerkelijke beneficies gevestigd zijn, te weten 
een prebende, die naar men weet heden door het vertrek en de vrijwillige resig-
natie van heer Ypeko, prebendaat in Sexbierum, vacant geworden is, alsmede 
een vicarie, die heer … in dezelfde kerk nu bezit en waarover hij beschikt, en dat 
de vruchten, inkomsten en opbrengsten van deze beneficies zo gering en weinig 
zijn, dat ze niet volstaan voor een behoorlijk en eerlijk levensonderhoud van twee 
geestelijken, zodanig dat wanneer zijn vacant raken er geen priesters gevonden 
kunnen worden die op passende en eerlijke wijze er de eredienst op kunnen ver-
richten.
 Opdat nu wegens de boven besproken omstandigheden de eredienst niet ver-
minderd wordt en de goederen van deze beneficies vanwege gebrek aan bedie-
naars, uiteengetrokken en vervreemd raken, hebben wij op een nederig aan ons 
gericht verzoek van heer Sitthie, pastoor van Pietersbierum, en Sijbrand Wybran-
di, heerschap, en van de gehele gemeenschap van het genoemde dorp Pieters-
bierum, besloten de voorgenoemde prebende die, zoals aangegeven, vacant ge-
worden is, met alle rechten, lasten, en onderhorigheden met de bovengenoemde 
vicarie in dezelfde kerk van Pietersbierum te doen verenigen en erin te incorpo-
reren. Daarbij funderen wij krachtens ons gewone gezag deze eenheid en bepalen 

149  143 Dit fragment is op deze plaats los ingevoegd.
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dat deze beide aparte beneficies voortaan als één beneficie wordt beschouwd en 
voortaan ook door één geestelijke in het godsdienstige bediend en door hem ook 
in bezit gehouden zal worden, op basis van ons gezag. Voorts besluiten, bepalen 
en bevelen wij bij deze dat, onder voorbehoud van de rechten van de aartsdiaken 
en van ieder ander die over rechten beschikt, de voorgenoemde heer … voor 
deze eerste keer in dit aldus verenigde beneficie geïnstitueerd en ermee bekleed 
moet worden, onder voorbehoud dat alle gewone lasten die aan de voorgenoemde 
prebende en vicarie verbonden waren, door de bezitter getrouw gedragen zullen 
worden en dat er geen bedrog wordt gepleegd ten aanzien van de verschuldigde 
verplichtingen. 
 Gegeven onder ons zegel ter zaken, in het jaar vanaf de geboorte des Heren 
duizend vijfhonderd en zevenenveertig, op de derde dag van de maand augustus.

Geschreven onder dit mandaat:

Jo. Boelen heeft de minuut ondertekend, en er is een zegel in rode was aan ge-
hangen.
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Glossarium

A
abbas (lat.) = abt
accidentalia (lat.) = in hoogte wisse-

lende inkomsten van pastoor/ziel-
zorger, gerelateerd aan de verstrek-
king van genademiddelen

achtendeel = achtstedeel, vat of mand 
van de inhoud van deze maat

achterdeel = schade, nadeel
acker = oppervlaktemaat (omvang kon 

variëren afhankelijk van de regio en 
de vruchtbaarheid van de bodem)

ad omnes fines (lat.) = aan alle grenzen
adeel = eeuwig deel (portio perpetua), 

uitdeling aan priesters op jaarlijkse 
herdenking van sterfdag

adherenten = aanhangers, voorstanders
adiacenten = naastliggers
adijciert = adiicere (lat.) = bij iets ge-

plaatst, toegevoegd
admitteeren = admittere (lat.) = toela-

ten, aannemen; toegang verlenen
adprobatie = goedkeuring (door de 

overheid)
aedelen = zie: adeel
aelmissen = aalmoezen
aelmysse = aalmoes = liefdegift aan be-

hoeftigen
aenvaten = aanvatten
aenzien = aanzien = o.a. ontzien, spa-

ren
aere bruyckinge = ander gebruik
aerfflijck, erfflijck = erfelijk
affgetogen = voltooid deelwoord van 

aftijgen = aftrekken
affterdoere = achterdore = achterdeur
afftocht = aftrek, vermindering
afftrecken = zich onttrekken aan
affvaert = afvaart = aanduiding voor  

 
 
 
zeker overdrachtsrecht met betrek-
king tot een beneficie

afgebrocht = afbrengen = van die 
plaats verwijderen, ergens vandaan 
brengen

afterdaden = postfacienda (lat.), ker-
kelijke plechtigheden (ziel- of me-
moriemissen) na het overlijden, ten 
behoeve van het zielenheil

afterstal = achterstal = achterstallige 
schuld

alieneren = vervreemden
Aller Goedts Heijligen dach = Aller-

heiligen, 1 november
alsoe = alzo = terwijl, wanneer, toen
altera die Stefani (lat.) = de dag na Sint 

Stefanus (26 december); dus 27 de-
cember

andeel = adeel (zie aldaar)
angen = einsen (zie aldaar)
Animarum (lat.) = Allerzielen, 2 no-

vember
anniversarium (lat.) = jaarstond, jaar-

lijkse herdenking van de sterfdag
ansuecken = aanzoek = plechtig ver-

zoek, ernstige bede
antasten = aantasten, zich toeëigenen
antecesseuren = voorgangers
antgen, ansen, anssen, antzen, aensa = 

einsen (zie aldaar)
appliceren = toepassen, toedienen
arbitrament = arbitrale uitspraak
arffsate = erfsate
artland = ertland = etland = grasland, 

weide
arve = erf
arves = van het erf (genitief )
Assentie = Ascensionis (Domini) (lat.) = 

Hemelvaart
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Assumptionis Marie (lat.) = Maria-Ten-
hemelopneming, 15 augustus

attinentie = toebehoren, aanhorigheid
auxilium (lat.) = hulp, bijstand

B
backinge = bakening; afbakening; 

verdeling
baeckengelt = bakengeld, heffing voor 

het onderhoud van vuurtorens en 
bakens

baer, baerbrieff = zoenovereenkomst, 
compromis

banchmeedt = (naam van) stuk land
barnen = baarne (fr.) = branden
barnende wyric = barnende wierk (fr.) 

= brandende wierook
bat = baat = nut, voordeel
beafter = benefter (fr.) = achter, ten 

achteren
beaventuyr = bi aventuren; ter aven-

tuyre = misschien, toevallig
becantnis = bekendheid
becrincken = bekrinke (fr.) = bekrim-

pen, te kort doen, krenken
becroenen = zich zorgen maken, zich 

beklagen
befelen = toevertrouwen, onder ie-

mands hoede plaatsen
begaen = gedachtenis vieren, herden-

ken
begancksel, begangenisse, beganc-

kenissen, byganckenisse = begange-
nis = het volbrengen, verrichten van 
kerkelijke memorieplechtigheden 
(met zielemis) bij een begrafenis

begraven [van land] = graafwerk ver-
richten, voorzien van sloten

beheeffd = daarvoor bekend staande 
en daarnaar aangeslagen

behoeven = nodig hebben

bekorten = iemand benadelen, ie-
mand te kort doen

benefitie = beneficium (lat.) = ‘wel-
daad’, vermogensfonds, inkomen 
van een geestelijke

benthe landts = bent, bente = bent-
gras, bepaald soort gras, groeiende 
in vochtige landen en nadelig voor 
het vee

berechten = bedienen; voorzien van 
laatste oliesel

bernerder kersse = barnende kears 
(fr.) = brandende kaars

beschieten = opbrengen, opleveren
beschijn = bewijs
beslach (fr.) = al het (rund)vee dat ie-

mand bezit
beslagen, beslaet = in gebruik, bezet; 

beslaan = het land laten beweiden, 
inscharen

bespieren = besperren = belemmeren
bespytslanden = landen die bespit 

zijn, dat wil zeggen waar een grep-
pel de grens met andere landen 
markeert

betimmert = bebouwd
bewaren = zorgen voor
bewassen = begroeid
bij jaer(en) ende onjaeren = geduren-

de lange tijd
bijdudicht = beduidigd = verklaard, 

uitgelegd
bijvaren = bewaren
blijnt sloot = blinde sloot
blicke = blikke (fr.) = bleek, bleekveld
bloete posses = blote posses = de ei-

genaar van een zaak waarvan een 
ander het vruchtgebruik heeft

bobper laene (fr.) = boppe laene = bo-
ven laene

boeckma, bockma = boe(c)king, ver-
plichte uitgave voor memorie
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boecknije = inboeken, met het oog op 
de memorie

boede = klein gering gebouwtje, huis-
je

boele = boel (fr.) = nalatenschap
boesdor = bûthúsdoar (fr.) = deur van 

de koestal
bollen = bôlen (fr.) = broden
bolpachten = verplichte leveranties, in 

de vorm van broden (bôlen, fr.)
boltijden = dagen, waarop broden 

uitgedeeld moesten worden aan de 
pastoor en/of de vicaris

bop = boppe (fr.) = boven
borge = borg = hij die zich verbindt 

tot voldoening van een schuld 
bij gebreke van betaling door de 
hoofdschuldenaar

bouwhuys = bouwhoeve = boerderij 
met akkerland

bow = bouw = oogst
breckland = broekland = moerassig, 

drassig land
breewer = breeuwer
britsen land = brutsen lan (fr.) = ge-

brekkig, karig land
broecklandt = broekland = moerassig, 

drassig land
budel = buidel = beurs
buta = bûten (fr.) = buiten
byarige = bejarige = bejaarde
byleth = belet = hinder, belemmering
byrd, burd (toponiem) = egge, kant, 

rand
byschot = beskot (fr.) = opbrengst van 

veldgewassen
bysloget = beslykje (fr.) = beslijken, 

met slijk bedekken
bysprijtssen = besprutsen (fr.) = be-

sproken
bytal = bijtelling
bywrocht = brocht (fr.) = gebracht

C
calendarium (lat.) of calendier = mid-

deleeuwse (gregoriaanse) kalender 
van het pars de sanctis, de kerkelijke 
feestdagen van de heiligen, die op 
een vaste datum in het jaar vallen; 
ook handschrift of boek met daar-
in deze kalender van de kerkelijke 
diensten

camer(e) = kamer, winkel, eenkamer-
woning

camp = kamp = afgeperkt stuk land 
van onbepaalde grootte

capittularen = kapittelaar, kloosterling 
of kanunnik die zitting heeft in en 
deel uitmaakt van het kapittel

cappelaen = kapelaan, priester zonder 
beneficie die de pastoor helpt in de 
zielzorg; ook wel bedienaar van ka-
pelanie zonder zielzorg

carmelyten = leden van de bedelorde 
der karmelieten

carrecht = keurrecht = het recht van 
verkiezing (car = kar [fr.] = keuze)

carspel = kerspel = kerkgemeente of 
parochie

cartabelle = briefje
cause = schuld, oorzaak
cayt, cay = kaai, kade; (op)kaaien = 

met een kade grenzen aan
cederen = cedere (lat.) = afstaan
cedule = cedele, ceel = lijst
celebreren = plechtig bedienen, een 

mis vieren
cesseren = ophouden, eindigen
cherier = chercher = belastingambte-

naar, tolcommies
chrisma = uit olie en balsem bereide 

zalfolie in de roomskatholieke kerk, 
gebruikt bij de toediening van de 
sacramenten

cleedt suster = kleedzuster, zuster of 
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non verantwoordelijk voor de kle-
ding van het convent

clochuijs = klokhuis of klokketoren
clockreepen, clockriepen = klokketou-

wen
cobbelandt = kobbeland (fr.) = land 

waarin veel meeuwen voorkomen; 
(kob(be) (fr.) = benaming voor ver-
schillende meeuwensoorten)

coeltuijn = kooltuin = groente- en/of 
vruchtentuin

coern = corn = graan
collatie = de begeving van een ambt, 

in het bijzonder van een geestelijke 
bediening; het recht op zodanige be-
geving

collator = degene die het recht van 
voordracht heeft bij de benoeming 
van een geestelijke

commandeur = overste in een ridder-
orde, belast met het bestuur van een 
commanderij

compareren = verschijnen, vooral voor 
het gerecht of de notaris

competeren = aangaan, toebehoren, 
rechtmatig toekomen

condich (condig) doen = bekend ma-
ken

confereren = beraadslagen, overleggen
confessor (lat.) = belijder, benaming 

voor een heilige die zijn geloof te-
genover rechters, vijanden of heide-
nen had beleden en er lijden voor 
had verduurd, maar in tegenstelling 
tot de martelaar aan een geweldda-
dige dood ontkomen was

confinien, confinia (lat.) = grenzen
coniectures = coniecturae (lat.) = ver-

moedens, gissingen
coniuncten = verbonden, grenzend
conputacie = computatio (lat.) = bere-

kening

consacreren = wijden
consent = toestemming
consentere (lat.) = toestaan
contenderen = pleiten, eisen
contentioes = contentieus = waarover 

een geschil is hangende en wordt ge-
procedeerd [rechtspraak]

contree, contreen = contreien, streek
conventualen = kloosterlingen, leden 

van een kloostergemeenschap
coopbroot = brood, voor de verkoop 

bestemd; het tegenovergestelde van 
eigen gebakken ‘huisbrood’

corent, current [gulden] = gangbaar
corpus curatie = rechtspersoon van de 

pastorie
cromt = kromte = kromming, buiging
cruijcebroeders = kruisbroeders of 

kruisheren, leden van de orde van 
het Heilig Kruis

cruijner = kruidenier
cunde = kunde, conde = kennis, be-

kendheid
cuper = kuiper = ambachtsman, die 

houten vaten en tonnen maakt
curatie = pastorie
curatus (lat.) = pastoor
cure = cura (lat.) = zielzorg door de 

pastoor, pastoorsambt, pastorie
custer = koster, toezichthouder, waker
custos (lat.) = koster

D
dachwerck = dagwerk = hoeveelheid 

turf die in een dag kon worden ge-
stoken; in de veenderij werden apar-
te maten gebruikt, die per bedrijf of 
per streek konden verschillen

dacker = dekker = stro-, pannen-, lei-
en- of rietdekker

dagmaad = deimt = wat in een dag ge-
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maaid kan worden, ca. ½ ha, afhan-
kelijk van de streek en de bodem-
vruchtbaarheid

Damsche broeders = leden van het 
klooster te Appingedam van de be-
delorde der augustijner eremieten

deeck = dijk
deecken = deken = priester die namens 

de bisschop een dekenaat bestuurt
deecklandt = grasland dat met deek 

(biezen) bezet is; schraal, minder-
waardig grasland

deelscip = deelschap = deelgenoot-
schap, vennootschap

deker = dekker = stro-, pannen-, leien- 
of rietdekker

delay = uitstel, verhindering, belem-
mering

delflandt = soort wal, ontstaan door 
delven

detineeren = vasthouden, in beslag 
houden, niet vrijgeven (van goede-
ren)

Deventer scepel = bepaalde inhouds-
maat; 29 liter

deylinge = verdeling onder de erfgena-
men

deymad = deimêd (fr.) = dagmaad (zie 
aldaar)

dickman = dijkman = dijkwerker
dielingen = delingen = uitdelingen, 

uitkeringen; jaarlijkse herdenking 
van de overlijdensdag, gepaard 
gaand met uitdelingen van brood en 
boter aan de dienstdoende geestelij-
ke en de armen

diep = kanaal, natuurlijk of kunstma-
tig (vaar)water

dieplandt = laagliggend land
dijckaigie = dijkage, het maken, on-

derhouden of beheren van de dijk
dijckleger = dijksvoet, onderste deel 

van de dijkhelling
dijkstal; dykstael; dyckstael; dyckstel 

= dijkstaal, grondslag van een dijk; 
een natuurlijke dam of aanslibbing 
onder water dicht bij de kant van 
het land of de dijk

distraheren = vervreemden; in andere 
handen doen overgaan

doceren = het bewijs leveren
doe (fr.) = toentertijd, destijds
dole = dôl(e) (fr.) = gegraven kuil, plas; 

drenkput voor vee, in weiland
dollandt = delfland (zie aldaar)
dominie = heerschappij, gezag
dominium (lat.) = heerschappij, eigen-

domsrecht
dominus (lat.) = heer
domistadium (lat.) = hofstede, huis erf
doodtboeck = doodboek = mortile-

gium (lat.), memorieboek waarin 
aantekening wordt gehouden van 
de overledenen en de verplichtingen 
met betrekking tot de viering van 
zielmissen voor hen

drayholt = draaihout = houten ophaal-
bruggetje of draaihek, draaibaar hek

drie geboden = drie afkondigingen op 
zondagen van een voorgenomen hu-
welijk

droegscherrer, droechscerrier = droog-
scheerder

dryfwech = weg voor veevervoer
dwersryd (fr.) = dwarsgeul, dwars op 

een andere uitkomende geul (bij 
kwelders)

E
eegh, eg = igge (fr.) = rand, kant
eelic = elc = elk of telkens
eerden = aarden = begraven, ter aarde 

bestellen
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eerlandt = etland = grasland, weide
eerstwerff = eerstwerf = voor ’t eerst, 

voor de eerste keer
eertfenne = etfenne = grasland, weide
eester = jister (fr.) = melkbocht, afge-

sloten melkplaats in de weide
egh ende eynden = oan alle iggen en 

einen (fr.) = aan alle kanten, in elk 
opzicht

eins = oppervlaktemaat; 1/12 deel van 
een pondemaat ofwel 0,03 ha.

elegeren = uitkiezen
ensen = einsen (zie aldaar)
enter = vaars, koe van 2 of 3 jaar oud, 

die nog niet heeft gekalfd
erntvhesten = erntfest, eerentfest = 

eerwaardig, achtbaar
ertland = etland = grasland, weide
es(ch) = geheel van aaneengelegen 

complex van strookvormige perce-
len akkerland

estimeren = waarderen
etgras = gras dat niet gehooid wordt, 

het gras na het gehooide gras
eth landen = etland = grasland, weide
exequeren = uitvoeren
exhiberende ; exhijbie[e]rd = exhibere 

(lat.) = voor de dag brengen, aanbie-
den, vertonen

expensen = uitgaven, bestedingen
expringeert = exprimeerd; exprimieert 

= exprimere (lat.) = uitdrukken, be-
schrijven

extendere (lat.) = uitbreiden, uitspan-
nen

F
fabrique = kerkfabriek, gebouw en 

vermogen van een kerk
faem = faam = gerucht
fal = langwerpig stuk akkerland

falige, faelge, fallich, falg = valg = om-
geploegd, gebraakt land; bouwland, 
akker

fars graft = vaargracht
fateren = faterje (fr.) = de grond met 

de cultivator bewerken
fenlandt = grasland, weiland
fenne = venne = soms waterig stuk 

land of moerassige weide; meestal 
echter weide, weiland of grasland 
in het algemeen of een stuk weiland 
van een bepaalde grootte

ferger = fergier = farjer, farder (fr.) = 
vaarder

ferndeel stal rogge = bepaalde inhoud-
smaat

fien = veen
fijne = finis (lat.) = doel
finlandt = fenland
fiskenije, fesskenijen (fr.) = recht om 

te vissen; visserij of vissserijvoorzie-
ning zoals een weer of een ‘tynje’

fleslandt = vliesland; waterig land
fluchtmaere, vluchtmaer = gerucht
flyoesland = flueslân (fr.) = vliesland; 

waterig land
foerdan = voordan = voortaan, verder
foerfalt met = voorvallen = toebehoren 

aan
foerleger = vorige legger = boek met 

opgave van pachten en betalingen
foirverck = voorwerk = hofstede, uit-

hof; soms ook bolwerk, verdedi-
gingswerk

folden = fouden, fâlden (fr.) = voog-
den

folstall, forstal, foerstal = voerstal = 
oppervlaktemaat, afgepaste hoeveel-
heid voedsel

fonderen = funderen
fonne = fenne
forfonnen; forfenne = voor-fenne = 
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grasland dat ervoor bestemd is om 
binnenkort als weiland te fungeren

fornelt = vernielt
fouden (fr.) = voogden
freeds brae; frijdaechs bolle (fr.) = 

freeds brea (fr.) = vrijdagsbrood; uit-
deling (van broden) aan zielzorgers 
en armen op vrijdag ter nagedachte-
nis van overledene

fryvel = frevel = wrevel = overmoedig, 
onbeschaamd, ten onrechte, tegen 
het recht

fundatoer = grondlegger, stichter
furgen = fuorgen (fr.) = voren, greppels
fylde = veld
fyouwer = fjouwer (fr.) = vier

G
gaestland (fr.) = geestland, hoog en 

droog zand- of zavelland zonder slo-
ten

gaewech = gaweg = voetpad, looppad
garf, garve = schoof, bos graanhalmen; 

garfpacht, die in bepaald deel van de 
opbrengst van de graanoogst moet 
worden opgebracht, kan variëren 
van ‘lichte garf ’ (van opbrengst) tot 
‘zware garf ’ (2/5 of zelfs de helft van 
de opbrengst)

ganck = gong (fr.) = halve ploeggang, 
lengte van een akker bij ploegen, 
wieden, enz.

garsacker = grasakker
gast = een vier of zestal garven ge-

maaid graan, tegen elkaar aan gezet 
om te drogen; een hok

gebesoingeerde = besogneren = amb-
telijk behandelen, regelen

gebode = tijding, boodschap
gebroocken = gebrekkig, ziekelijk
gecomprehendeert = samengevat; deel 

zijnde van
gecompromitteert, compromitteren = 

een rechtszaak aan de beslissing van 
een scheidsrechter opdragen

gedampt = afgedamd, van een dam 
voorzien

geeffte = jaute (oudfr.) = gift
geers, gars = gras, weide
geestelycke maeghden = ongehuwde, 

doorgaans in gemeenschappen wo-
nende vrouwen die een geestelijke 
leefregel volgen

geket = voltooid deelwoord van  
‘k_tha’ (oud-fries) = bekendmaken, 
aankondigen, melden

gemant = giemand = niemand
genaeckende = in aanraking komen, 

raken
genochsam = genoegzaam = tevreden
geobtineert = obtinere (lat.) = in bezit 

houden/nemen
geolyet, geoliet = geölied, het laatste 

oliesel ontvangen hebbend
gepryveert = beroofd van, ontnomen
gerack = gerak = wat men nodig heeft, 

behoefte
gerdue; geerde; gherde = jerde (fr.) 

= roede, benaming voor een oude 
lengte of vlaktemaat van (meestal) 
12 of 13 voet

gerechticheijt = waar men recht op 
heeft; recht op hebbende

gersland = gêrslân (fr.) = weide
geschict = bekwaam
getijden canonice = getijden van de 

kerk, de gebeden die over de dag 
verspreid op een vast uur worden 
gezegd of gezongen (zie: horas ca-
nonicas); ook een instituut dat de 
plechtige uitvoering van deze getij-
den regelt

getogen = getrokken, overgebracht
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gewalt = gewout = heerschappij, ge-
zag, macht

gheers = gers (fr.) = gras
golna, golne = gulden
gounen = gûnen (fr.) = guldens
graessinge = grazing = grasland, weide; 

het weiden
gras = koegras
grascamp = graskamp, afgepaald stuk 

weiland
greffe = griffie
greijdeijt = greide (fr.) = weiland
greijdlandt = weiland
gres = gras
grondtheer = eigenaar van een stuk 

grond
Guede Maendach = de maandag na 

de Octave van Pinksteren = Octava 
Pentecosta (lat.) = de achtste zondag 
na Pasen

H
H.H. = afkorting honorabile homo 

(lat.), eerbare heer, (achtens)waardi-
ge heer

haed = haad (fr.) = hoofd (zie aldaar)
hael = heal (fr.) = half
haen (fr.) = bies
haerde = herde = kudde
hale = stuk (hoger gelegen) land
haltsaegher = holtsaegher = houtzager
halven = halveren
heedlanden = heidelanden
heem = erf, afscheiden stuk grond, 

plek waar men woont
heemstede = de plaats van het heem of 

heim, woonplaats, domicilie 
heenland = land met bepaald grassoort 

(biezen)
heerich = hearich (fr.) = gewillig, heer-

achtig

heerweg, heerenweg = brede weg, gro-
te weg

heest = kreupelhout, plantsoen
heet = heide of schrale, droge weide
heetinghe = benoeming, waardering
heetlant = heideland
Heijligen Avents pennick = penning 

verstrekt op Heilige Avond ( = avond 
vóór kerstmis)

heijm, heym = huis, woning, hoeve, 
woonplaats

hem in versennen = him yn fersinne 
(fr.) = zich vergissen

hem = meestal met dijken of kaden 
omgeven, groot gras- of hooiland-
gebied

hemrick = hemryck = gemeenschap-
pelijke grond bij een nederzetting, 
vaak ook gebruikt als aanduiding 
van dorpsgebied

hende = heinde = nabij
hennegers = hennegras = pûsterreid 

(fr.) = struisriet
henrecht = hun recht
hent = tot
herdacker = herde akker (zandakker)
herne (fr.) = hoek
herra = herne (fr.) = hoek, buurt
hiouwe = jo (fr.) = uw
hlije = belijden, verklaren
holt = hout
holtefick = houtfyk (fr.) = houtsnede
hoofd; hooft = haad (fr.) = landmaat: 

2754 m²; 2 haad = 1 mæd = 1½ 
pondemaat

horas canonicas = horae canonicae (lat.) 
= getijden van de kerk, de gebeden 
die over de dag verspreid op een vast 
uur worden gezegd of gezongen; 
ook een instituut dat de plechtige 
uitvoering van deze getijden regelt

horne = hoek
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hornleger = huisstede en erf van boer-
derij

huijerman = huurman = huurder, 
pachter

huijsman = boer, landbouwer
hwert jenst = hwer jenst = waartegen
hwert met/op = werven = afwisselend, 

beurtelings gebruiken
hwerende op ende uuyt = werven = 

afwisselend, beurtelings gebruiken

I
impedeert = belemmerd, verhinderd
imploreren = een verzoek doen (als 

rechtsterm)
in lite = lis, litis (lat.) = proces, rechts-

geding
in fine (lat.), ten fine = aan het einde
inclineren = hellen, neigen
inde lincht = in de lengte, in het ver-

lengde van
inden faste = in de vastentijd
inden graet bijsproocken = binnen de 

graden van bloedverwantschap gele-
gateerd of (bij testament) toegewezen

indijck, yndick, bendijck = binnendijk
ingeland = land in eigendom hebben-

de
inserere (lat.) = invoegen, insteken
instantie = aandrang
instrument = acte, wettelijk bewijsstuk
interponeren = tussenplaatsen, zich als 

bemiddelaar aanbieden

J
Jacobi et Martini = 25 juli en 11 no-

vember
jaerde; jeerd; jerden = jerde (fr.) = roe-

de, als lengtemaat en als landmaat 
(zie: jerde)

jaergang = jaargetijde
jaerstond = jaarlijkse herdenking van 

overlijdensdag
jaertijden = jaarlijkse herdenkingen 

van overlijdensdag, gepaard gaand 
met uitdelingen van brood en boter 
aan de dienstdoende geestelijke en 
de armen

jaerwanden, jaerwenden = jaarston-
den, jaarlijkse herdenking van over-
lijdensdag

jauwte, jaute [buter] (oudfr.) = gift 
[boter]

jeer = jaar; dat oer jeer = dat andere 
jaar

jenst = ienst = naast, jegens
jerde (fr.) = roede, benaming voor 

een oude lengte of vlaktemaat van 
(meestal) 12 of 13 voet

jette = jitte (fr.) = nog een(s)
joltlandt = geld land = onvruchtbaar 

land
jongdiers gras = landmaat; hoeveel-

heid land nodig om één jong dier 
(jongvee) te voeden (zie: koegras)

jongerpriester = vicaris met zielzorg
jongerschap, jongerscip = vicariaal 

met zielzorg
jouwen; jouwn = jaan, jûn (fr.) = ge-

ven; gegeven
jus patronatus (lat.) = patronaatsrecht, 

collatierecht, recht om een geestelij-
ke te benoemen

K
kaegh = polder, ingedijkt land
kael gers = kealgers (fr.) = kalfsgras
kalffgras = friese landmaat; hoeveel-

heid land nodig om één kalf te voe-
den (zie: koegras)

kalvergang = friese landmaat; hoeveel-
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heid land nodig om één kalf te voe-
den (zie: koegang)

kampken (fr.) = kamp = afgepaald 
veld

karckweer = kerkweer, weer (in de 
betekenis van opstrekkend centraal 
kavel) van de kerk

karotten = wortelen
kay = kaai = lage, smalle aarden dijk 

tot waterkering, landscheiding
keer, kyer, kier = kear (fr.) = een der 

akkers, waarin een stuk land verdeeld 
is; strook van een stuk bouwland

kegh = keech (fr.) = buitendijks land
keijsers pondemaete = pondemaat, 

oppervlaktemaat gemeten met de 
koningsroede = 0,3675 ha.

kelder of kellaer = cellarius of cellerari-
us (lat.) = ‘keldermeester, kellenaar’; 
lid van een kloostergemeenschap, 
belast met de taak om de opbreng-
sten van de bezittingen te ontvan-
gen en beheren; centrale bedrijfslei-
der van het klooster

kerckfoud = tsjerkefâld (fr.) = kerk-
voogd

kerff = deel; snede, inkerving
kerft tegens = snijden
keringhe, kieringh = kering
kertitie (fr.) = kaarsje
kimnade; kemenade = verwarmde ka-

mer met eigen schoorsteen
kintgen = kinnetje of kynsen (fr.) = in-

houdsmaat, 1 kinnetje (natte) stof- 
fen bijvoorbeeld boter = ¼ ton, bij 
(droge) stoffen als aardappels en 
fruit ca. ⅛ ton

klynsloot = sloot in het laagveen
koefeennen = koefenne = weiland, 

grasland
koegang = landmaat, synoniem van 

koegras (zie aldaar)

koegras = landmaat, oppervlakte die 
grazende koe ’s zomers nodig heeft; 
afhankelijk van de regio en de 
vruchtbaarheid van de bodem; 1½ 
pondemaat in kleistreken

koehooi, koehoy = de hoeveelheid 
hooi die nodig is voor een koe ge-
durende de staltijd, ca. 2500 kg. 
vers hooi of 2000 kg. droog hooi

koer = core, keur = keuze
koerbrief, coerbrieff = keurbrief, een 

beschreven keur
koester = koster
koeyfoer, foer = bepaalde hoeveelheid 

veevoer
kolcken = laag gelegen gebied
kowent = convent, klooster
kremer = cremer = cramer = kramer 

= kleinhandelaar, (ambulante) win-
kelier

kroppelholdt = kreupelhout
kustuymen = costumen = gewoonte-

recht
kuys = kuis = jonge koe
kuysgang = bepaalde landmaat; hoe-

veelheid land nodig om één jonge 
koe voeden (zie: koegras)

L
Lamberti = Sint Lambertus = 17 sep-

tember
lamsgras = landmaat; hoeveelheid land 

nodig om één lam te voeden (zie: 
koegras)

landtboeck = landboek = boek waarin 
grondbezit werd opgetekend

landtrugge = landrug = lange en smal-
le hoogte

landtsaete = meier = gebruiker
landtschene = landtscheiding
lantrecht = het recht geldende in een 
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land of gewest buiten de steden, die 
krachtens privilege eigen recht heb-
ben

lapper = ambachtsman, die kleding, 
schoenen, huisraad, etc. verstelt of 
herstelt

lederen = minder aangenaam worden
leeffbroet = leefbrood, bepaalde soort 

brood
leen = prebende = prove, beneficie
leger = ligging, gelegen zijn
leggeren = leggers = registers
leuertscraemer = leurkramer = geringe 

marskramer, voddenkramer
leyen = leien (fr.) = (door afgraving 

van veen) laag gelegen landen in 
zand- en veenstreken

lichten = uitnemen; verlichten
lidzende, lidsende = lizzende (fr.) = 

liggende
lijfstond = voor de duur van het leven
loen = laan (vorm gebruikt in NO- 

Friesland, Dokkumer Wouden)
lopen = inhoudsmaat voor droge wa-

ren (graan), 83,6 liter.
lopenstal; loepenstal = oppervlakte-

maat in akkerbouwgebied; omvang 
kon variëren afhankelijk van de 
regio en de vruchtbaarheid van de 
bodem, meestal gelijk aan een pon-
demaat

loslyck = aflosbaar
losrenten = aflosbare renten in tegen-

stelling tot eeuwige renten
Lucye = Sint Lucia = 13 december
lutgen; luttik; lutke; lutyke; lithie;  

litich; littich = klein
lydsende = lizzende (fr.) = liggende
lyndraer, lijndraaier = touwslager
lyttye = lytse (fr.) = kleine

M
made = hooiland; maar ook = mat, 

made; zie: mêd (fr.)
maedtland = maailand, hooiland
maenckes bolle = brood van mankzaad
maencksaet = mankzaad = mengsel 

van verschillende graansoorten; 
doorgaans gerst en haver; meestal 
gemengd gezaaid en geoogst om als 
veevoeder te worden gebruikt

maerschip (suijvel); maerscep (suy-
vels) = (inhouds)maat, combinatie 
van boter en kaas: ton boter en ½ 
schippond kaas

maerswallen = marwâl (fr.) = meeroe-
ver

maetsloet = madesloot = sloot tussen 
maden of weilanden

manck = mank(e) (fr.) = tussen
mande = gemeenschappelijk
manderen = opdragen, toevertrouwen
manen = aanmanen, opeisen
manneland = gemeenschappelijk land
mans gueden = het goed (bezit) van 

een man
mansmat = dagmaat = man(s)maat; 

oppervlaktemaat, zoveel land als één 
man in één dag kan maaien

Marie Nativitatis (lat.) = Maria ge-
boorte, 8 september

marmaeden; meermaeden = meerma-
den, weilanden bij een meer

marschen; maerschen = maraschen, 
marschen = moerasland, laaggelegen 
land, ook weiland

mayer = meijer
mêd (fr.) = mad, made = landmaat, 

zoveel land als een maaier op een 
dag kan maaien, 1½ pondemaat, ca. 
½ ha. (kan groter zijn in ‘slechtere’ 
gebieden)

meda = mede
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mede = wei- of hooiland
meden, maden = zie: mede
meedum = zie: mêd
meendellit, meendelt, meendelijch, 

medelijck = mandelich (fr.) = ge-
meenschappelijk

meenschar; maenghe schaer; manyga 
schaer = meent, gemeenschappelijke 
weide

meente = gemeente, het gehele volk, 
gemeenschap

meerslach = het afslaan of afspoelen 
van grond door golfslag van een 
meer

meerswall = oever van een meer
meijer, meyer = gebruiker, huurder, 

pachter
memoriael daedbouck = mortilegium 

(lat.), memorieboek waarin aan-
tekening wordt gehouden van de 
overledenen en de verplichtingen 
met betrekking tot de viering van 
zielmissen voor hen

mendicanten = bedelbroeders
mennamed meden = mansmat meden
merfen = meerfenne
messloet = mersloet = meersloot
meyendach = meyedach = meidag = 1 

mei; als vervaldatum van de pacht 
en andere betalingen

middelgeest = geest = hooggelegen 
stuk zandgrond

midlanden = miedlanden
miede = made, laaggelegen grasland, 

veelal alleen voor hooiwinning ge-
bruikt

mingel = liter
minnebroeders = leden van de be-

delorde der minderbroeders of fran-
ciscanen

missaal = misboek, boek waarin de 
liturgische gebeden en teksten voor 

de mis zijn opgetekend
misser = mester = meester
moer = drassige, veenachtige of moe-

rassige grond(laag)
moerland; moerlandt = veengrond
molboerdet = moudbuordet (fr.) = 

met het molbord werken
mortificeren = tot geestelijk, fiscaal 

onbelastbaar goed maken en daar-
door in de dode hand werken

mortilogie = mortilegium (lat.) = me-
morieboek waarin aantekening 
wordt gehouden van de overledenen 
en de verplichtingen met betrekking 
tot de viering van zielmissen voor 
hen

mud, mudde = inhoudsmaat meestal 
bij graan, 1 mud = 4 schepel, ca. 
430 tot 630 liter; ook oppervlakte-
maat, 1 mud = 0,4 hectare

myddeltijt = tussentijd

N
naarstelijk = ernstig, nadrukkelijk, 

nauwkeurig
Nackte Jesus = devotiebeeld van 

Christus op de koude steen
nae(r) advenant = in verhouding met
naest bij gelandt; bijgeland = aangren-

zend
naest bijgefenet = aangrenzend
naeweyde = het beweiden van land na 

een bepaalde tijd, met name na de 
hooibouw; ook het recht tot nawei-
de of het gras in de weide dat groeit 
nadat er gemaaid is; soms bijna ge-
lijkstaande met het land waarop de 
naweide gegroeid is

narreren = vertellen, verhalen
Nativitatis Christi (lat.) = geboorte van 

Christus, Kerstmis, 25 december
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Nativitatis Marie (lat.) = Maria ge-
boorte, 8 september

neerstelijcken; nernstelijk; ernstelijk = 
zie: naarstelijk

nere = nedere = laaggelegen
ni fallor (lat.) = als ik mij niet vergis
nijebesweten = naast aangrenzend, 

aanpalend
nijelandt = nijlân (fr.) = nieuw land, 

gewonnen door het inpolderen van 
de voormalige Middelzee 

niogen = njoggen (fr.) = negen
nomine uxoris (lat.) = uit naam van 

zijn of haar echtgeno(o)t(e)
nootelijcke = noodzakelijke, benodig-

de
nostans = nochtans = niettemin, ech-

ter
notoer = notoir = algemeen bekend
notrufftich, noodruchtich = nood-

druftig = behoeftig
notwandeling = revocatie
notwech = weg tot vervoer van vee en 

veldvruchten
nyaer = niaar (fr.) = koop door naas-

ting, naastkoop
nyes = niis (fr.) = zojuist

O
obedieren = gehoorzamen
oblaten = hosties
obligeren = noodzaken, verplichten
obtemporeren = obtemperere (lat.) = 

gehoorzamen
oczuijne = ocsuin = occasoen = oor-

zaak, aanleiding
oerland = oerlân (fr.) = aan de overzij-

de gelegen land
offal = offie = offa, offela (lat.) = gebak, 

koek
offertorium (lat.) = offerande, offergeld

officiael = officiaal = beambte, belast 
met de geestelijke rechtspraak in het 
bisdom

officiant = beambte, ambtenaar; pries-
ter die de mis opdraagt

officie = officium (lat.) = ambt
oirloff = oorlof = vergunning, verlof
oirtgen = oord
oldenman = olderman = stedelijk 

functionaris
oltlandt = âld lân (fr). = oud land, in 

het bijzonder het land langs de oude 
Middelzee, in tegenstelling tot het 
nieuwe land gewonnen door het in-
polderen van die zee

omb ende ymb = overal en rondom
omb = ombe, omme = rondom, overal
ombegraeven = omheen graven
omgelecht = verdeeld
ommecanne (olijs) = omkan, omme-

kanne = kan speciaal bedoeld voor 
olie

Omnium Sanctorum (lat.) = Allerheili-
gen, 1 november

onbetimmert = onbebouwd
ongehilijckt = ongehuwd
ongelt = ongeld = onkosten, accijns
onger gehouden = ongern gehouden = 

ongaarne, tegen zijn zin, gehouden
onjarig kind = onderjarig kind = min-

derjarig kind
(on)kundich = (on)bekend
onland, ontland = onbruikbaar, woest 

land; moerasland
Onser Lieve Vrouwe Hemelvaert = 

Maria-Tenhemelopneming, 15 au-
gustus

onthieten = ûnthjitte (fr.) = beloven
ontlosbaer = niet af te lossen, niet af 

te kopen
ontwillen = niet willen
onverscheyden = onverscheiden = on-
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verdeeld, onverdeelbaar
onwis = het onwis = het onzekere, 

waarop niet te rekenen valt of waar-
van geen berekening gemaakt kan 
worden

oortkenswegh = brood (wegge) dat 
een oord (¼ stuiver) kost

op ende uuyt = op en út (fr.) = aan alle 
kanten, helemaal

opgeboden = volt. deelwoord van op-
gebieden = ontbieden, dagvaarden, 
dagen

opgebroken = losgemaakt, open ge-
maakt, verbroken

ora (fr.) = andere
ouwer mits = overmits = door toedoen 

van, ten gevolge van, doordat
orkene = getuige
over hooch ende leech = oer heech en 

leech (fr.) = over hoog en laag, het 
geheel aan land, het geheel van de 
goede en minder renderende delen

overgeefte = oerjefte (fr.) = overdracht
overmyts = overmits = door toedoen 

van, ten gevolge van, doordat
ower hoefdt = oever hooft

P
palen = van palen voorzien, begren-

zen, afpalen
Palmen = Palmzondag of Palmpasen, 

laatste zondag voor Pasen
parturen = delen, parten
patromonije guet = patrimonium 

goed = vaderlijk erfgoed, vermogen
payement, payment = betaling
peelser, pelser, pelzer = bontwerker, 

schoenmaker
penning = oppervlaktemaat; 1/20 deel 

van een eins (zie aldaar)
pensie = jaargeld, uitkering

Pentecostes (lat.) = Pinksteren
perdegras = paardgras, landmaat; hoe-

veelheid land nodig om één paard te 
voeden (zie: koegras)

periculoese = gevaarlijke
perpetueerde = onophoudelijk, voor 

onbepaalde tijd aangegane geldle-
ning, zonder aflossing

perpetuus vicarius (lat.) = vaste plaats-
vervanger van de pastoor die de ziel-
zorg namens hem waarneemt; soms 
ook zielzorger naast de pastoor, of 
bedienaar van een vicarie

persinne = zie: persona
person(n)a, personer = persona (lat.) = 

pastoor, priester die aan het hoofd 
staat van een parochie

personatus (lat.), personaetschip = pas-
toorsprebende

pijp = piip (fr.) = gewelfde stenen brug
pla(e)gen = plegen
placet (lat.) = goedkeuring, toestem-

ming
placke = plak, betaalmunt van geringe 

waarde
pleyt = pleit = rechtsstrijd, proces
pollen = pôlen (fr.) = plekje grond dat 

iets hoger ligt dan zijn omgeving 
en gewoonlijk door sloten of ander 
water omringd is; door sloten om-
ringd erf

pollich = pôlich (fr.) = bulterig land, 
weiland met veel welige bosjes gras 
rondom mesthoopje

pondemaat = oppervlaktemaat; 
0,3675 hectare

porcionist = portionist = iemand die 
een portio geniet

portio (lat.) = deel = uitdeling aan 
priesters op jaarlijkse herdenking 
van sterfdag (zie: adeel)

possensen = bezittingen
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posses, possessie = possessio (lat.) = bezit
possessor (lat.) = bezitter, eigenaar
post (fr.) = eenvoudig (verplaatsbaar) 

houten bruggetje, slootplank
pravant = pravande, provende = pre-

bende
prebendarius, prebendatus (lat.) = be-

dienaar van een prebende, meestal 
zonder zielzorg

prebende = inkomensfonds of rente 
uit kerkelijke goederen van een cle-
ricus, toegekend als vergoeding voor 
een door hem te verrichten geestelij-
ke bediening; geestelijke bediening 
of titel waaraan inkomsten zijn ver-
bonden

predecesseur = voorganger
predicaren = predikheren, aanduiding 

voor leden van de bedelorde der do-
minicanen

prejudiceren = voorbeslissing nemen, 
voorlopig vonnis vellen

prekebroers = prekebroeders, predik-
heren, aanduiding voor leden van 
de bedelorde der dominicanen

prelaet = prelaat = titel van roomska-
tholieke geestelijken met eigen 
rechtsgebied (bijvoorbeeld bisschop-
pen, abten, priors)

prenomineert = voornoemd, eerder 
genoemd

prime = van: hora prima (lat.), het 
eerste uur van de kerkelijke en bur-
gerlijke dag, waarop de eerste van 
de voorgeschreven kerkdiensten 
gehouden werd; de eerste der cano-
nieke uren of getijden

procreur = procurator, bestuurder, ad-
ministrateur

pronda, pronde, prove(n) = prebende
pronuncieert = afgekondigd
proost, proust = praepositus (lat.) = 

geestelijk leider, overste
propijn = propine = geschenk, vrij-

willige belasting, bede, na afloop 
van de pachttermijn te betalen voor 
nieuwe inhuur

proponeeren = ter tafel brengen, uit-
eenzetten, in het midden brengen, 
voorstellen

proprie (lat.) = eigen
propter Deum (lat.) = om wille van 

God, als aalmoes
protestor, protesto (lat.) = openlijk ver-

klaren, betuigen
prouffyten = profijten = voordeel, 

winst, geldelijk voordeel
prove = prebende
proventen = provenden = inkomsten 

van een geestelijke stichting, klooster
provest = proost (zie aldaar)
provisie = voorraad, voorziening (als 

rechtsterm)
pyellandt = piel (fr.) = poel in laag, 

drassig land

Q
quaet = slecht, in slechte staat, moei-

lijk te bewerken, onvruchtbaar
qualijck = kwealik (fr.) = ternauwer-

nood, maar net, amper, nauwelijks
quartier = het vierde deel
quatuor tempora (lat.) = vier tijden; 

quatertemperdagen zijn boete en 
vastendagen rondom de wisseling 
der seizoenen, bedoeld ter heiliging 
ervan

quondam (lat.) = eertijds

R
ransdeker = randsecker = randakker
ranson = ransoen = rantsoen
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reces = besluit, overeenkomst, schik-
king

rechticheijt = rechtvaardigheid, ge-
rechtigheid

redelijck = billijk, rechtmatig
redimibel = af te kopen of terug te ko-

pen
reedtland, riedtlandt = rietland
reedtmeer = reidtmeer = reidmar (fr.) 

= meer dat vol riet staat
remedieren = herstellen, verbetering 

brengen
remitteeren = vergeven, kwijtschelden
rengneerde = regneerde = heerste, re-

geerde
rentmeester = beheerder
requireren = verzoeken
resigneren = afstand doen van, neer-

leggen; hier: opnieuw onderschrij-
ven, ondertekenen

revocatie = herroeping, intrekking van 
een volmacht

reydich = reidich (fr.) = met riet be-
groeid

reyssen = rijshout, takken
riemsnyder = riemsnijder = riemmaker
rier (fr.) = vaars, koe van 2 of 3 jaar 

oud, die nog niet heeft gekalfd
rijdich = ridich (fr.) = oneffen met 

geulen (van land)
rijdt = reed (fr.) = oprit, (verhard)  

wagenpad
rijt ... tegenst; ryt ... tegenst = grenst 

aan
rispen (fr.) = oogsten
roede botter = rode boter = reabûter 

(fr.) = grasboter
roepdrayer = roopdraaier = touwslager
roester = rooster = rooster in de be-

gane grond, ijzeren rasterwerk op 
uitgegraven grond, ter wering van 
vee, bijvoorbeeld bij de toegang tot 

kerkhoven
romenye = benaming van een zoete 

wijn, van Griekse oorsprong; ook 
als Spaanse wijn vermeld

rooden feens = roeden veen
rounen dijcks = roeden dijk
ruijschfennen; ruisckfenne; ruysck-

fenne; ruyscke fenne; ruijscklandt = 
bedekt met soort gras of riet

ruychlandt = woest, onbewerkt land
ryd (fr.) = oude geul, slenk

S
sacris = sacer (lat.) = heilig, gewijd, eer-

biedig
sacrista (lat.) = bewaarder van de sa-

cristie; ook wel koster
saedtland = bouwland
saedtweer = stuk bouwland tussen 

twee sloten
saeyens = zaaiing
salf = behoudens
sandtwende = wende = omgeploegd 

akker, omgeploegd land
santfennen = fennen met zandachtige 

bodem
sarter = charter = bewijs, oorkonde
saun = sân (fr.) = zeven
sayghe = zaaiing
scarpelijck, scerpelick, scherpelyck = 

scherpelijk = op scherpe, duidelijke 
toon; op scherpe wijze

sceer = schaar = een stuk grond van 
onbepaalde grootte, deel uitmakend 
van een gemene weide, gerekend 
als nodig voor het voedsel van één 
volwassen dier; aandeel in de mark; 
ook wel oppervlaktemaat ter grootte 
van ca. 300 tot 400 vierkante roe-
den = ca. 0,4 tot 0,65 ha.

scerprichter = scherprechter = beul
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scerstijen = schoorsteen [?]
schaer = schaar, zie: sceer
schaerbeesten = schaarbeesten, dieren 

die op de schaar geweid worden
schapegras = oppervlaktemaat, hoe-

veelheid land om een schaap te voe-
den, zie: koegras

schege = geschiedt
schepel = oppervlaktemaat voor ak-

kerland: 1 schepel = 1 schat = 1 mud 
= 6,8 are; ook inhoudsmaat voor 
graan: 1 schepel = 4 spint = ¼ mud

schergers, scaergers = schaargras
schering = oppervlaktemaat
scherren = scharen (zie: sceer)
schierheyt = schierheid = schoonheid, 

pracht, sierraad
schiet toe schield ende scoth = schild-

schatting [belastingvorm, voorloper 
van de grondbelasting] en schot-
schietende [belasting verschuldigde]

schijff = schijf, hoeveelheid was in de 
vorm van een schijf

schort = schuld, tekortkoming, hape-
ring

schotber huys = schotplichtig, belas-
tingplichtig huis

schotschietende huysen = belasting ver-
schuldigde huizen, waarvan de be-
woners/eigenaars stemrecht hadden

schroer, schroor, scroyer = kleermaker
schuddinghe = afschutting, afsluiting
schuijteferer = schuitevaarder
schult(e) = schout
schultambacht = schoutambacht = het 

ambt van een schout of het rechts-
gebied van een schout

schurtinge = schorting = geschil, on-
enigheid

schutten landt = stukken land of afge-
schermd land; plaats waar men vee 
schut of opsluit

schuttenstal, scutenstal, schutenstal, 
schutstald = schutstal; oorspronke-
lijk de betekenis van stal waarin ver-
dwaald vee geschut werd; later op-
pervlaktemaat voor hooiland in de 
broekgebieden van Zuid-Friesland 
en Noordwest-Overijssel

schuyt Berger turff = maat van hoe-
veelheid turf, aangevoerd uit het 
Bergumer veen

schyre muncken = schiere monniken; 
leden van de cisterciënzer orde

scipvaer = vaart, bevaarbaar water
scoryt = schore = aangeslibd land, bui-

tendijks gelegen land
scurenste = schuurstee = schuur met 

erf
secreet = geheim
secten = ziekten
seculaer = seculier = wereldlijk
seent = zeend = synode, kerkelijke 

rechtbank
sententieert = oordeel vellen, vonnis-

sen
sequester = gerechtelijk beslag of arrest 

op een goed; bewaarstelling
serter = charter = bewijs, oorkonde
sestendeel rogge = bepaald gewicht
set (fr.) = een dichtzet, afsluiting met 

visnetten in de vaart; overzet, veer
seynge = zaaiing
signet = zegel, zegelring
sijll = zijl = waterlozing, afloop van 

water
similiter (lat.) = op gelijke wijze, evenzo
sincke = zink = laaggelegen (stuk) 

grond
Sincte Victoers dach = Sint Victor 

[van Xanten], 10 oktober
Sint(e) Marten = 11 november
Sint(e) Michielsdach = Michaelis ar-

changeli (lat.), 29 september
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Sinte(e) Peter ad Cathedram = feest-
dag van de stoel of cathedra van Pe-
trus, 22 februari

Sint(e) Stevensdach = 26 december
slemmer = slimmer (fr.) = slechter
sletten (fr.) = sloten
slim (fr.) = slecht
sluijter = sluiter = portier, conciërge, 

gevangenbewaarder
snees = snies (fr.) = twintigtal
snoedicheyt = snodigheid = armelijk-

heid, behoeftigheid
snoet, snoedt = snood = gering, arme-

lijk
snyder = kleermaker
soel = sole, zole = sloot, wetering
solemniteit = plechtige handeling
solte = zoute
spiert = spieren = stuiten (van 

rechtshandeling), beletten
spijcker = bijgebouw, pakhuis, voor-

raadschuur voor opslag van graan
spinden = meervoud van spint, spinde
spint = oppervlaktemaat voor akker-

land: 1 spint = 1,7 are; ook inhoud-
smaat voor graan, 1 spint = ¼ sche-
pel = ca. 7,2 tot 8,5 liter

staeden = staden = vergoeden, terug-
betalen

stanije = bepaalde constructie van wo-
ning of keet

starcken = sterken = versterken, ster-
ker maken

statten = staten
sted = stede = boerenplaats, boerderij
stedich = stedig = telkens, voortdu-

rend, onafgebroken
steehouuer = steenhouwer
stellinck = stelling = dorpsrechter in 

Schoterland en de Stellingwerven
stijns = stins
streng, strijnghe = string (fr.) = lange, 

vrij smalle strook land
stucken en stollen = stukken en brok-

ken
subleveert = ondersteunt
subscripsit (lat.) = heeft ondertekend
subtilitcheyt = subtiliteit
succeerden = opvolgden
successoers = successors = opvolgers
suede = zie: suetten
suetnote = swetnoot = buren met de-

zelfde erfafscheiding
suetten = swetten = grensscheidingen
summieren = optellen
sustentatie = in stand houden; onder-

houd
sustineren = beweren, aanvoeren
swad, swat, swaedt, sweedt = land-

maat, 1/6 van een mad 
swart torff = zwarte turf, veenlaag 

in hoogveengebieden, geschikt als 
brandstof; ook steekturf genoemd

sweednota = belender (zie: suetnote)
sweedt = zie: swad
swen = zwin = natuurlijke geul of 

kreek in buitendijkse gronden, wa-
terloop

sydweyndt = zijdwend(e) = binnen-
dijk of kade die terzijde van een 
landstreek loopt; dwarsdijk tussen 
twee polders

syle scat = zijlschat, waterschapslasten 
geheven ten behoeve van een zijlvest

sylvestinge = zijlvesting = zijlvest
syradye = sierage = tooi, opschik
sysmeester = cijnsmeester = accijn-

smeester, belastingambtenaar, die 
accijnzen int en administreert

T
tapper = verkoper van bier, wijn, gede-

stilleerde dranken, etc.
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tartisie = tortijts = toorts 
taux = tax = belasting
te hoy en te gras = voeding voor het 

hele jaar, zowel hooi (winter) als gras 
(zomer)

te bevoren = voorheen, tevoren
te mande (fr.) = in gemeenschappelijk 

bezit
teele = teil
tegenst = met betrekking tot, jegens
tenne, tennes = tegen(s)
tenoer, tenoir = tenure = schriftelijke 

overeenkomst, inhoud van een ge-
schrift

tensen = tijnsen = rente uit een goed 
gaande ter erkenning van het recht 
van de eigenaar, vergoeding door de 
gebruiker van iets betaald aan de ei-
genaar, pacht (thins, cijns, census)

testante chalendario (lat.) = volgens het 
calendarium

testator (lat.), testateur = uiterste wil- 
maker, willer, erflater

testimonium (lat.) = getuigenis
testor (lat.) = getuige; als getuige ver-

klaren, getuigen
teyns, teijns = tijns = rente uit een 

goed gaande ter erkenning van het 
recht van de eigenaar, vergoeding 
door de gebruiker van iets betaald 
aan de eigenaar, pacht

tietulen = titulen = akten, bewijsstuk-
ken, documenten

thiende = tiende, kerkelijke belasting
tho = thoe = toe = eveneens, evenzeer
thoe vene ende thoe volde = in het 

veen en in het bos
tichler = tichelaar = tegel-, steen-, 

(dak)pannenbakker
tijden = vier hoogtijden: Pasen, Pink-

steren, Maria Hemelvaart en Kerst-
mis

tijnghe, tinghe, thenye, tenye, tenin-
ge, tijnje = tynje (fr.) = dichtzet, 
schutwant, doorwaadbare plaats, 
plek om vis te vangen

tinsen = tijnsen (zie: teyns)
to wy ende bre = uitvoerig
toe eg ende eyndt = egh ende eynden 

= iggen en einden (fr.) = aan alle 
kanten, in elk opzicht

toertsie = toorts, fakkel
toestaenders = toestanders, medestan-

ders, aanhangers
toffal = zie: offal
tonwis = zie: onwis
torff = turf
torp = terp
tostanders = toestanders = medestan-

ders, betrokkenen
treedt = reed (fr.) = oprit, (verhard) 

wagenpad
trya, tria = trije (fr.) = drie
tsamen gevinge = huwelijksvoltrek-

king
tsampt = samt = gezamenlijk
tseygen = tegen, waartegen, waarvoor
tvoerval = zie: voerval
tuygen = tuigen = als getuige een ver-

klaring afleggen
twae (fr.) = twee
twenter = twentervaars, koe die nog 

geen tweede maal heeft gekalfd of 
voor de tweede maal kalft, koe van 
3 of 4 jaar oud

twera = twere = tweemaal
twescke = tusken (fr.) = tussen
twinter beest gras; twinter diers gras 

= landmaat; hoeveelheid land no-
dig om één twenter te voeden (zie: 
koegras)

twistig = door twist gekenmerkt; on-
derwerp van twist

tyelden = zie: tyoele
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tyl = tille (fr.) = kleine hoge brug
tymmer = timmer = gebouw, bouw-

werk (vooral van hout)
tyoele, tyole, tyolle = tioelle (fr.) = 

klein, ongeveer vierkant stuk land
tziercke = tsjerke (fr.) = kerk
tziog, tzioech, tijoech = tiuch, tjoech 

= groter veld verdeeld in eenheden 
van verschillende eigenaren, die ge-
regeld wisselen

tzwele = tyoele (zie aldaar)

U
uncien, ensie = ensen = einsen (zie al-

daar)
unye te doen = unie doen, verenigen, 

samenvoegen
usufruct = usufructus (lat.) = vruchtge-

bruik
utwesen = uitwijzen = aantonen
uutzeth = útsette (fr.) = op interest zet-

ten, reserveren
uuytganck = uitgang = zekere las-

ten, gelijk aan erfpachten; vanouds 
bestaande schuldplichtigheid (ge-
woonlijk ten behoeve van een gast-
huis of dergelijke instelling) om jaar-
lijks een bepaalde hoeveelheid haver, 
rogge of ander gewas te leveren

V
vaeldland = veldland = akkerland, 

bouwland
valder, valderen = slagboom
valoer = valeur = waarde
valt touwandel = valt te wandel ( = 

ruil, verwisseling)
van noeden = nodig
veer, feer = gelegenheid of plaats waar 

men een waterweg kan worden 

overgezet
veijn = veen
vendiceren = in het openbaar te koop 

aanbieden, veilen
verbuystert = verbuisd = verkwist, ver-

brast
vercofft = verkocht
vercorten = benadelen, tekort doen
verdieren = duurder maken
verdollet landt = verdolven land; om-

gespit land, afgegraven land
verdorffnen = verdorven = verwoest, 

vernietigd
verduysteren = wederrechtelijk toeëi-

genen
vereysschen = vereisen = onderzoeken, 

te weten komen
vergeven = weggeven, schenken 
vermerien = vergroten
vermursselt, vermusset, vermuersset = 

vermorsen = nutteloos aanwenden, 
verspillen

verneren tegens = vernederen, verla-
gen, verminderen

verscharen = aflossen, vervangen
verscheyden = overlijden
versetten = schadeloos stellen, vergoe-

den
versien = giften doen, aalmoezen uit-

delen; zorgen voor, onder zijn hoede 
nemen

vertichelen = grond gebruiken voor 
het maken van tichels (stenen)

vervaeren = vervaren = verdwijnen, 
weggaan (ferfarre (fr.) = verhuizen)

vervolgh doen (tegen) = een proces 
aanspannen (tegen) 

verwaeren = verwaren = waarnemen, 
waken over

vesper = namiddagdienst, avondmis
vicarie = geestelijke stichting; in ruil 

voor een schenking van een goed of 
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een stuk land aan de kerk, moest de 
vicaris, die de inkomsten uit deze 
schenking ontving, jaarlijks een of 
meer missen lezen voor de stichter 
en zijn familie; in Friesland: stich-
ting voor het levensonderhoud van 
een jongerpriester

vicaris = priester, plaatsvervanger van 
geestelijk ambtsdrager bijv. bis-
schop; ontvanger van de vicarie 
en missenlezer; in Friesland echter 
meestal assistent-zielzorger, jonger-
priester

vier ende roeck = vuur en rook
vier zieltijden = vier tijden (zie: qua-

tuor tempora)
vierendeel, firndeel = kwart, vierde 

deel
vigilia Pasce (lat.) = Paaswake
vigilien = nachtwake
vischenye = zie: fiskenije
visenteren = visiteren = bezoeken, be-

zichtigen
vloyen = vloeien, overstromen
voerbeschijn = voorbescheiding = van 

te voren bepaald, voorbestemming, 
voorbeschikking

voerfaringe = wedervaring = ervaring, 
belevenissen, getuigenis

voermond = voormont = (eerste) 
voogd, belast met de geldzaken

voerval = voorval = gelegenheid, ge-
beurtenis

voerwaert = voorwaarden, bedingen; 
bij voorwaarde of contract bepalen 
of overeenkomen

voerwandelya = verwandelt = veran-
deren, het krijgen van een andere 
eigenaar

voerweyde = eerste grazing of afwei-
ding; ruimte in een hoek van de 
weide, waarin men het vee drijft om 

het te melken; melkbocht
voles [spynt] = volle [spint] (inhouds-

maat, zie: spint)
volna = bijna, haast
voorgeroert = hiervoor behandeld, be-

sproken
voorlant = stuk pachtland dat buiten 

de helftwinning valt, en dat door de 
pachter onder bepaalde voorwaar-
den als weide gebruikt mag worden; 
ook voordeelland

voorpastoren = voorgaande pastoors
voorsaeten = voorzaten = voorgangers
Vreesch scepel = Friese schepel, in-

houdsmaat voor graan
Vreesche mudde = Friese mud, in-

houdsmaat voor graan
Vrystrate = Vrijstrate = andere naam 

voor Kalenberg
vuerstede = vuurstede = haard, haard-

stede
vurverlycken = voorvaderlijke (voerva-

re = voorganger)

W
waer = weer
waerfft ... tegen = werft ... tegen (zie: 

werven)
wagenaer = voerman, koetsier
wandelen = ruilen, veranderen
wandeling = ruil, verwisseling
wandelbrief = brief van wandelkoop 

(ruilkoop)
wanderinge = wandeling, omgang
wandtscherier, wantsceres = droog-

scheerder 
watterdijk = waterdijk = dijk zonder 

voorland, schaardijk
weaynde = wende = strook, deel van 

een akker
weel = wiel (zie aldaar)
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weem, wedema, weme = boerderij 
(met bijbehorende vaste goederen), 
pachthoeve, maar ook ambtswoning 
van zielzorgende priester, pastorie

weemen; wemelanden = pastorielan-
den

weemhuis = pastorie
weenscheydinge = veenscheiding
weer, wer, were = stuk land liggende 

tussen twee sloten; akker, hoeveel-
heid grond

weerdacie = weerdatie = taxatie, waar-
de, schatting van de waarde

weldijck = waldijk
welna = bijna, haast, ongeveer
werff = verhoogde plaats, opgeworpen 

heuvel; ongebouwde ruimte rond-
om huis

werfflandt = land dat eigendom is van 
meerdere eigenaars

werven (tegen) = werve (fr.) = afwis-
selend, beurtelings gebruiken (van 
land dat eigendom is van meer ei-
genaars)

weren tegen = werven tegen
werlt = wereld
wes = wat, al wat
wessel = wissel = wisseling, verande-

ring, overgang
weta jeeren = wiete jierren (fr.) = natte 

jaren
wiel = kolk, plas die na een dijkbreuk 

is ontstaan of van een overstroming 
overgebleven

wier(d) = wierde = terp, opgeworpen 
hoogte

wijder = verder
wijren = wieren (zie aldaar)
wijsche = wese = weiland, hooiland
wil(d)tlandt = woest land, onvrucht-

baar land
willich = willig, bereid, rijkelijk

winckel = hoek, bocht
winnen = verdienen
wis (geldt) (fr.) = betrouwbaar, veilig
wit feen, wytfeen = veenlaag onder de 

bonkaarde in hoogveengebieden; 
ook grauwveen genoemd; geschikt 
voor het maken van turf.

witte muncken = witheren, aandui-
ding van de leden van de orde der 
premonstratenzers of norbertijnen

witte nonnen = dominicanessen
woltlandt = woudland, bosland
wrenge = wringe (fr.) = draaibaar hou-

ten hek op een dam dat een erf of 
stuk land afsluit

wrjaen = oerjaan (fr.) = overgeven, 
overdragen

wrjouwen = vorm van wrjaen (zie al-
daar)

wyck; wijck = wyk (fr.) = wijk, zijvaart 
van een hoofdkanaal voor de afvoer 
van gegraven turf en de afwatering

wygen = wijgen = (in)wijden
wyric = wierk (fr.) = wierook

Y
ych = igge (fr.) = zijde, zoom
yggen ende eynden (fr.) = aan alle kan-

ten
ymb= zie: omb ende ymb = overal en 

rondom
yseren koe, ysseren koy = ijzeren koe, 

koe die als hij doodgaat moet wor-
den vervangen door een andere; eeu-
wig jaarlijks te ontvangen bedrag ter 
waarde van de opbrengst van een koe

Z
zaeding, sadinghe = zaailand, bouw-

land; zaaiing; zaaizaad
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zeedlandt = saedtlandt
zijl = uitwateringssluis, waterlossing, 

afloop van water
zijllriedt, zijlroede, zijlrijt = afwatering 

die water afvoert naar of van een zijl, 
stroomkanaal voor uitwateringssluis

zwaedem = swad (zie aldaar)
zwalestert (fr.) = zwaluwstaart
zware missen voor kersten zijelen = 

plechtige missen voor zielenheil
zwech = tziog (zie aldaar)
zwette = sloot; ook grens
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Munten

(met de koersen die er voor zover bekend omstreeks 1543 voor gerekend wer-
den)150

arendsgulden, zie arnoldusgulden
andriesgulden (andreasgulden)
  gouden munt met afbeelding van Sint Andries, ook wel bourgondische gulden 

genoemd, ter waarde van 25-26 stuiver
arnoldusgulden (arendsgulden, aerentsgulden, aerntsgulden, arnsgulden, arens-

gulden)
  Gelderse gouden munt van laag gehalte, genoemd naar hertog Arnold, met de 

afbeelding van een arend, ter waarde van 12-14 stuiver
beiers gulden
  goudgulden van laag gehalte met afbeelding van Johannes de Doper, van hertog 

Jan van Beieren, ter waarde van 12-14 stuiver
blank
  muntstuk van goed blank zilver, ter waarde van ¾ stuiver
botje (bottigen, botyen, buttzijs, butken, butye)
  zilveren muntstuk, gelijk aan 4 duiten of ½ stuiver
brabantse stuiver (bourgondische stuiver)
  zilveren munt, ter waarde van ¾ stuiver
braspenning
  zilveren munt, ter waarde van 2½ groot, oftewel 1¼ stuiver
carolusgulden (karolusgulden, keizersgulden)
  goudgulden, ter waarde van 20 stuiver
coopmans gulden, zie koopmansgulden
croen, zie kroon
davidsgulden (davitzgulden)
  goudgulden van bisschop David van Bourgondië, ter waarde van ca. 20 stuiver
duit (doyt)
  kleine koperen munt ter waarde van ⅛ stuiver
emder gulden
  gouden munt, tevens rekenmunt, ter waarde van 22-23 stuiver
fleems, flemsch, flemsck, zie vlaams
floreen, florijn
  algemene aanduiding voor goudgulden, als rekenmunt van 28 stuiver, in onze 

150  Zie H. Enno van Gelder, De Nederlandse munten (Utrecht 1968).
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streken overeenkomend met de gouden rijnsgulden, zie hierna
goudgulden (floreen, florijn, gouden rijnsgulden)
  goudgulden van de keurvorsten aan de Rijn, in de zestiende eeuw tevens alge-

mene rekenmunt, van 28 stuiver
gros
  zilveren munt; gangbaar in onder meer Duitsland en Polen, ter waarde van ½ 

stuiver.
hoornsgulden
  goudgulden van laag gehalte, van Jan van Horne, bisschop van Luik, ter waarde 

van 14-15 stuiver
karolusgulden, zie carolusgulden
keijsersgulden, zie carolusgulden
klinkert (klinckard; clinckaerden)
 andere naam voor wilhelmusschild
koopmansgulden (coopmansgulden)
 rekenmunt ter waarde van 20 stuiver
kromstaard (cromstert; cruymstert)
  kleine, oorspronkelijk Vlaamse zilveren munt, genoemd naar afgebeelde leeuw 

met een naar binnen krullende staart, ter waarde van 2 stuiver
kroon (oude kroon, corona antiqua)
 gouden munt ter waarde van ca. 35 stuiver
libra (lb., £)
  pond, rekenmunt (wanneer pond Hollands is bedoeld) ter waarde van 20 stuiver
oord (oert)
 kwart, in dit geval ¼ stuiver
oude schild, zie wilhelmusschild
philipsgulden
 gouden munt, geslagen door Philips de Schone, ter waarde van 25 stuiver
phleems, zie vlaams
postulaatgulden (rudolphus postulaet, utrechtse gulden)
 goudgulden geslagen door elect- (= postulaat-) bisschop Rudolf van Diepholt;
  algemeen voor munten met een staande heilige bisschop, ter waarde van ca.  

14 stuiver
rijder
 gouden munt, ter waarde van 3 carolusgulden
rijnsgulden (rinsgulden), zie floreen
rudolphus postulaet, zie postulaatgulden
schild (schild), zie wilhelmusschild
schrijckeborger (schrikkelberger, schrikkenburger)
  zilveren munt; benaming voor de Saksische Engelgroschen, ter waarde van  

4 stuiver
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schub
 zilveren muntje, ter waarde van ca. ⅓ oord
stoter (stoeter)
 benaming van diverse zilveren munten ter waarde van 2½ stuiver
swaen(t)gen stuver
 zilveren munt, ter waarde van ca. 2/3 stuiver
utersche gulden (utrechtse gulden), zie postulaatgulden
wilhelmusschild (klinkert, oude schild)
 gouden munt, van graaf Willem VI van Holland, ter waarde van 12 stuiver
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Oostergo

1. Leeuwarden

(f. 1r) [59] Die renten ende landen mitten jaerlijxe verdieringe van den hleen liggende 
binnen Leeuwarden.1

Die jaerlijcxe incompste vanden landen ende renten vanden pastorie, daer nu ter tijt 
bedient wordt bij meester Marten.2

Inden eersten Dijrck Mesis oppet Nijelandt bruijct XXII pondemaete fenne 
nielandt, liggende aen die Swette int westende, aen Rijtsumme Wech int noord.
Noch een pondemaet bij Sijtthie huijs int Vuylle Landt, leggende int west aen die 
Swette ende int noord aen Dirck Gerbrant landt.
(f. 1v) Noch twee pondemate in Jacops fenne, doctor Wpko van Bourmannia thoe 
naesten oppet suuijdt ende oppet noord dat Gasthuijs van Jelle Holdans landt.3

[60] Noch anderhalve pondemate in Jacobs XV pondemate, liggende int west, 
streckende aen die Swette, oppet noord meester Frans Simonis, oppet suijd heer 
Tyaerd van Bourmania erfgenaemen.4

Noch XIIII pondemate fenne ende wordden gebruijct bij Dirck Hollander, 
streckende aen die suuijder zijde aen Marsumme Wech int west, naestleger Teed 
scipper, Adams huijsvrouwe met [heur] kinderen ende aen die noorder zijde salige 
Pieter Janssen arffgenaemen.5

Noch vijftehalve pondemate int west daer aen liggende, facit summa6 drie ponde-
mate voors. XLIIII pondematen ende geldende tsiaers XLIIII gouden gulden.
Noch drie pondemate liggende int Langhe Landt, naestleger aen die suuijder zijde 
Meijnart maler ende dat west ende is de Middel Wech nae Hijelsum toegaen, 
gelden III karolus guldens.
(f. 2r) Noch die fenne bij dat Kaessers huijs, streckende int west aen die Hoege 
Dijck ende is groot XXVII pondemate, gelden XXVII karolus gulden.
Noch vijf gouden guldens in die Gallige Fenne.

1  Tekst gebaseerd op Van Leeuwen, Beneficiaalboeken van Friesland, p. 59-60; origineel is niet 
goed leesbaar, omdat een deel van de bladzijde is afgescheurd.

2  Zie vorige noot.
3  Zie vorige noot.
4  Zie vorige noot.
5  Zie vorige noot en zie ook: Van Leeuwen, Verbeteringen en Bijvoegsels, p. 1.
6  Latijn: de som bedraagt.
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Noch een fenne van negen pondemate achter dat Blockhuijs, gehieten die 
Verdolven Fenne, die doctor Wpko van Bourmannia ende heer Yds vicario ende 
mij tsamelijcken toecoemen, heeft dit leen: IIII karolus gl.
Noch VIII pondemate nijelandt liggende op Huijsummer Hemrijck, ghelt: VIII 
karolus gl.
Noch dardehalve pondemate ende twee eijnsen toe Bijlgaerd ende heeft indie 
huijre Arent Douwe zoon, ghelt II karolus gl.
Noch een hoff daer die schutters doel op ghetimmert is ende gelt des tsiaers thien 
karolus guldens, die dit leen tsiaers uuijt die stadts butterwaghe heeft.
Noch Sijuerdt Wijbrant zoon thien meedum, gheeft tsiaers een halve gouden 
gulden rente.
(f. 2v) Noch uuijt salige Jan kannegieters huijsstede: 1 gouden gulden.
Noch Aecht die schoemakers weduwe, daer Simon hoer soen nu ter tijt op woent, 
geven des tsiaers uuijt hoer huijssteede voor dijt leen: XVIII stuvers.
Noch uuijt salige Rijwerdt backers huijssteede heeft tsiaers dijt leen: XXI stuvers.
Noch uuijt Tijerck Jans soen huijsstede heeft tsiaers dijt leen: VII stuvers.
Noch uuijt Sijuwe goedt tot Doelle Goutum jaerlijcx VI goudgulden, die 
welcke die vier principael priesteren met die twee porcionisten7 toe Oldehove van 
Burmannia gijften ende heeft dijt leen jaerlicx daer aff: XXXII stuvers.
Noch uuijt die huijssteede in die Hooge Straete daer Cornelis schroer in woent, 
heeft tsiaers dijt leen: VII stuvers.

(f. 3r) Die jaerlijcxe incompste vanden landen ende renten vanden pastorie daer nu 
ter tijt bedient wordt van meester Pieter.

Inden eersten sesthien koijen gras in Papijnga Fenne, summa XXXII gouden gulden.
Noch acht koijen gras liggende in Papijnga Sthijns, summa XVI gouden guldens.
Noch vier pondemate saedtlandt die nu gehouden zijn tot weijlandt, liggende 
aen Papinga Wijer, daer ick in voirleden jaeren weijnijch of gehadt hebben ende 
leggen voor thien koeijen gras, die ick noch niet weet te taxeren, overmidts datmen 
mijn aenbrengen groete oncosten waer ick noch geen gelt ontfangen en hebben.
Noch drie kuijen gras in Saeclema Fenne tot het endt aen Papijnga Fenne, summa 
VI golt guldens.
Noch drie pondemaete ende een halff te Hijelsum, voor drie gouden guldens.
(f. 3v) Noch twee pondemate saedtlant ende een halff te Billegaert voor twee 
gouden guldens ende een halff tsamen.
Noch in die Wolden tot Tijetzerck acht pondemaete, summa: II gouden guldens.

7  Latijn: (letterlijk) deelhebbers, in dit geval priesters met een beneficie zonder zielzorg, die 
deelnemen in memorieverplichtingen en daarvoor ook delen in de bijbehorende inkomsten.
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Noch negen pondemaete nielandt in Harmsterdeel ende noch twee pondemate 
in Kambuijrsterdeels fenne, elck pondemate voor vier ende twintich stuvers, 
summa: XIII karolus guldens ende vier stuvers.
Noch te Jelgerhuijs van Wijbe Ripperts soen landtsaete een gouden gulden.
Noch Pieter Jans zoon huijssteede, twee olde schijlden off een gouden gulden en 
een halff.
Noch Simon gortmaeckers8 steede aen tBolwerck: X stuvers.
(f. 4r) Noch Elizabeth die weduwe daernaest van haer steede: X stuvers.
Noch een steede op die Weerdt: XIIII stuvers.
Noch die steede van Karijge Wijllem: XXIIII stuvers.
Noch van Gelte lijndraijers huijssteede: XIIII stuvers.
Noch van Jan Westfalinx huijssteede: XIII stuvers.
Noch uuijt Aalbert sijn soen huijssteede: XIIII stuvers.
Noch Jasper goudtsmidt huijssteede: XII stuvers.
Noch Lange Sijmon: XVII stuvers.

(f. 4v) [61] Hier naevolgen zeeckere landt ende huijssteede renten dwelcke die vier 
principael priesteren met die twee porcionisten toecomen.

Int eersten ses gouden guldens jaerlijcxe rente uuijten zaete leggende te Gouthum, 
daer nu ter tijt een weduwee op woent gehieten Sijouw, waer aff ick voor mijn 
paert onfange jaerlijcx eenendartich stuvers ende een halve.
Noch hebben die voors. priesteren tsamelijcken drie steeden tusschen Leenart 
Hugens zoon huijs ende Jacop Jelijs stede leggende, des tsiaers geldende acht 
gouden guldens ende een halve, waer of mijn compt tsiaeren voor mijn part: 
XLII stuvers.
Noch hebben die vier principael priesteren tsamelijcken uuijt Sneker Jannekens 
huijsstede op die Nijuwe Stadt een gouden gulden, daer mijn off compt: VII stuvers.

(f. 5r) Die jaerlijcx incompste vanden landen ende renten van den vicarie daer nu ter 
tijt bedient wordt bij heer Yds.

Inden eersten vijff koijen gras in Hijntzema Fenne, naestlegers het convent 
van Wijswert aen die noerde zijde ende het Gallige Diep aen suuijd, we[l]ck 
koegangen getaxeert zijn op thien karolus guldens, welverstaende dat dat voors. 
landt gheen nuw landt is, maer olde landt is.
Noch vijff pondemaete saedlandt bij Wijswert, naestlegers die kelder toe 

8  Er staat ‘grotmaeckers’; hier verbeterd.
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Bethlehijm aen die noorder zijde ende Willem Cantor aen tzuijd ende woerden 
gebruijct voor V florenen.
Noch negendehalve pondemate op die Keech, naestlegers Wijllem Cantor aen 
tnoord ende heer Tijaerd van Bourmannia erffgenaemen aen die zuijder zijde 
voor: VIII florenen.
Noch vierdehalve pondemate toe Vierhuijsum, naestlegers die kelder van 
Claercamp aent oest (f. 5v) ende noord ende aen die suuijder zijde Tangieneer, 
verhuert voor drie karolus guldens, olt landt.
Noch ses pondemate tegens die gallige over, naestlegers Sinte Anthonijs Gasthuijs 
aen die noorder zijde ende Sijmon Harmen zoon aent zuijd ende worden verhuijrt 
voor: VI florenen.
Noch een dardepart van vijff koeijen gras, naestlegers Cuniera, Gerrijt Jacop 
Koenis dochter aen die noorder zijde ende Gerbrant Arent soen aen die west 
zijde, van welcker ander parten besitters sijn meester Maerten ende meester Pitter.
Noch derdehalve pondemaete aen die zuijder sijde van tGallige Diep, naestlegers 
Pieter Jans zoon erven aen die suuijder zijde ende het Gallige Diep ant noord 
ende Jantzema Fenne aen twest.
Noch een pondemate dijckstall op Rijtsummer Meentschaer bij Imke Tijlle, 
naestlegers aen toest, (f. 6r) ant west ende ant suuijd den erven van heere Tijaerd 
van Bourmannia, verhuijrt voor XX stuvers.
Noch van meester Pieter van Dockum huijssteede, XXVIII stuvers.
Noch uuijt Tijerck Jans zoon huijssteede VII stuvers.
Noch Aecht schoemaeckers huijsstede, tsiaers XIIII st.
Noch uuijt Jan kannegieters huijsstede: XIIII stuvers.
Noch uuijt Ruwert backers huijssteede, XXXV stuvers.
Noch uuijt Reijntze ferwers huijsstede, IIII stuvers.
Noch uuijt Jasper goltsmidt huijsstede, XII stuvers.
Noch siaers van Bourmannia gijften uuijt die zaete toe Goutum, dwelck bewoent 
heeft Stammere Wijtzie: XXXII stuvers.
(f. 6v) Noch heeft die vicarie van die kerckvoegden te Oldehove tsiaers XXVIII 
stuvers.
Noch uuijt een zaete dwelcke Bauck van Wiringen gecoft heeft van Lange Simon, 
tsiaers heeft dijt leen: XVII stuvers.
Noch uuijt paters huijs staende aen Sinte Vitus kerckhoeve, heeft siaers dit leen: 
XX stuvers.
Noch uuijt een huijs op de Weerdt: XXI stuvers.
Noch uuijt Eede Janckes huijs: V hoerntsis gl.
Noch uuijt Sinte Anthonis Gasthuijs vier euwijge deelen, daer die voors. vicarie 
haer part van heeft.
Noch uuijt het huijs aldernaest Rijntse verwers, siaers IIII florenen.
Noch zekere parcelen van portien van II, III oft IIII stuvers siaers, dwelck seer 
qualicken betaelt vorden.
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(f. 7r) Dijt zijn die landen ende renten dwelcke toebehooren tot den sacrista hleen toe 
Oldehove binnen Leeuwarden.

Inden eersten Jacop Harmens zoon oppet Nijelandt bruijct acht pondematen 
fenlandt int groote tstuck, hietende den Herne ende loopt int west anden Swette 
ende aen meester Maerten pastoers leen oppet noordt met twee pondematen 
naestleger.
Noch IIII pondematen fenlandt ende wordden gebruijct bij Lijomme oppet 
Nijelandt, Marssummaer oppet9 noerdt ende Renick Bourmannia mijt vijff 
pondemaeten oppet zuijd naestlegeren.
Noch vierdehalve pondematen opden Caegh maedtlandt onder malcander ende 
[62] wordt gebruijct bij Pieter Pieter zoon toe Bijlgaerdt, die kellaer van Betlehem 
oppet zuuijd, heer Sijbe hleen thoe Nijehouw oppet noerdt.
Noch negen pondematen maeden op Goutumma bandt, (f. 7v) die sacrista van 
Nijehoeff oppet noordt ende die erffgenaemen van Jacob Geerts thoe Goutum 
oppet zuuijdt naestlegers ende gelt jaerlijcx thoe huijr X florenen, waer aff den 
koster coempt IIII florenen, blijft suwer ses florenen.
Noch vijff koeganck in Hientzijma Fenne, Harmen Schelte soen inden huijr.
Noch den dardepart van een cleijn fenne liggende achter het Blockhuijs, den 
pastoeren, vicarius ende sacrista tsamelijcken thoe coemende, gelt tsiaers X 
florenen ende wordt gebruijct bij een hietende Anscke, facit een ijder part: III 
florenen IX stuvers I oert st.
Noch een steede op den Waert daer Zijnne Weernaer op woont: XIIII stuvers.
Noch uuijt Wijertsma staeten thoe Marssum jaerlixe renten: XIIII stuvers.
(f. 8r) Noch uuijt den steede daer de Bloerensche schoer op woent: XIIII stuvers.
Summa die landen ende renten gelden jaerlicx toe huijr daer die sacrista suver 
toecompt: XLI fl. IX st. I oert st.

(f. 8v) Hier naevolgen seeckere renten ende huijssteede renten dwelck die vier principael 
priesteren mijt den twee porcionisten thoekoemen.

Inden eersten ses gouden gulden jaerlicxe renten uuijten zaete leggende thoe 
Goutum daer nu ter tijt een wedue op woont, hietende Sijouw, waer af die sacrista 
compt tweendartichstehalve stuver.
Item noch hebben die voors. priesteren tsamelijcken drie steeden tusschen zalige 
Leenars huijs ende Jacop Jelijs huijssteede leggende, des tsiaers geldende VIII 
florenen, waer die sacrista jaerlijcx aff compt, omtrent XLII stuvers.

9  Hierna doorgehaald: ‘zuuijd naestlegeren’.
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Noch hebben die pastoren, vicarius ende sacrista hleen tsamelijcken uuijt Sneecker 
Jancke huijssteede op die Nieuwe Stadt een fl. jaerlijcxe rente, waer die sacrista 
compt jaerlicx: VII stuvers.
Noch zekere cleijne porcelen van porcien van II, III oft IIII stuvers tsiaers, dwelck 
zeer qualijcken betaelt worden etc.
Summa dese drie boven porcelen facit twee florenen XXIIII stuvers.
Summa summarum in als: XLIIII fl. V st. I blanck.

(f. 9r) Die jaerlijxe incompste vanden landen ende renten vanden prebende daer nu 
ter tijt bedient wordt bij heer Jelte.

Inden eersten ses pondemate landts fenne streckende eensdeel aen Marssumme 
Wech int noordt heer Sijmon Sanneburch, in suuijd heer Tijaerd van Bourmannia 
erffgen. naestlegers ende gelden tsiaers VI gouden gulden.
Noch vijff pondemate ende een halve melandts fenne, heer Tijaerdt van Bour-
mannia erffgenaemen oppet suuijdt ende oppet noerdt naestlegers ende word  den 
verhuijert des siaers voor VI gouden gulden ende dese voors. landen word den 
gebruijct bij Lijomme ende Trijn oppet Nijelandt.
Noch IIII pondemate saedtlandt, nijelandt leggende te Bijlgaerdt, meester Jarijch 
van Dekema oppet noordt, heer Willem van Nijehoeff oppet zuuijdt naestlegers, 
streckende aen die Heere Wech ende wordden verhuert voor: IIII keijsers gl.
Noch VII pondemate oudtlandt fenne, pater van Bergum (f. 9v) oppet noordt, 
jonffrouwe Rijnts van Kamyga oppet west naestlegers ende Vierhuijster Wech 
oppet zuuijdt ende gelden te huijr tsiaers: VII keijseijrs gulden.
Noch IIII pondemaeten oldtlandts fenne, die kelder van Betlehem oppet noordt 
ende oppet west ende jonffrouwe Rijnts van Kamigha oppet oest naestlegers, dese 
voors. landen leggende te Bijlgaert ende wordden gebruijct bij Frouck Louwes 
weduwe ende gelden siaers te huijr III keijsers guldens.
Noch twaleff gouden guldens jaerlicxe renten uuijt die stadts botterwaghe, voor 
mij ende mijn successoers,10 ter cause van dat Hoff bij ende naest Sinte Anthonis 
Gasthuijs leggende, dwelck voors. Hoff die eersaeme raedt der steede Leeuwarden 
als collatores deser prebende meester Gerrijt Verloo rentmeester overgedragen 
ende citeert hebben.
Noch XXI stuvers uuijt een zaete leggende toe Doelle Goutum daer nu ter tijt een 
weduwe op woent, hietende Syouw.
(f. 10r) Noch uuijt Jan11 kannegieters huijs bij Sinte Franciscus Pijp, tsiaers: XIIII 
stuvers.

10  Latijn (successores): opvolgers.
11  Later toegevoegd.
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Noch uuijt Cornelis schoer huijsstede VII stuvers.
Noch uuijt Jaspar goltsmidt huijssteede VIII stuvers.
Noch van Lange Sijmon: VIII stuvers.
Noch ses gouden guldens van die kerckvoegden toe Oldehoeff, dwelck die vier 
principael priesteren met die twee porcionisten thoecoemen, besproecken ende 
gegeven van Wille Hijntijma ende Jets zijn huijsfrouwe ende koempt mij daer aff 
voor mijn part: XXVIII stuvers.

(f. 10v) [63] Die jaerlijcxe incompste vanden landen ende renten vanden prebende 
daer nu ter tijt bedient wordt bij heer Jannijs.

Inden eersten Albert oppet Vliet bruijct twee koeganck in Buerster Fenne voor: 
IIII florenen.
Noch ses pondematen op Huijssuma Hemrijck, Alba thoe Gellagra Huijs oppet 
zuijd ende Anscka int Hoff oppet noerd naestlegers ende oppet west op die 
sloetswal ende oppet oest aent Olde Deel ende wordt verhuijrt voor ses keijsers 
gulden tsiaers.
Noch drie florenen rente uuijt Meijle Jans zoon zaete die hij bewoent, die voors. 
Meijle woenende tot Bijlgaerd, doctor Lambert Canter landtheer.
Noch bruijct die voors. Jelte III pondemate, naestlegers meester Sijds Tziaerda 
oppet west ende oppet suuijd ende oppet noerd aen die Hoijwech streckende, 
geldende: III fl.
Noch bruijct die voors. Jelte III pondemate (f. 11r) naestlegers.12

Noch IIII pondemaete ende wordden gebruijct bij Jelte Gabbe zoon, naestlegers 
oppet west Sinte Anthonijs Gasthuijs, oppet oest Bergum, oppet suuijd [...]13 
convent, Wijbe zoon thoe Oesterlietens oppet suuijd ende gelden III florenen.
Noch bruijct die voors. Jelte III pondemate, naestlegers meester Sijds Tziaerda 
oppet west ende oppet suuijd ende oppet noord aen die Hoijwech streckende, 
geldende III florenen.
Noch bruijct die voors. Jelte III pondemaete, naestlegers oppet west meester 
Sijds, oppet oest Fed Wijbis wedue thoe Oesterlietens, oppet suijd meester Sijds 
ende oppet noord Hessel Abbinga ende worden verhuijrt siaers voor: III fl.
Noch bruijct die voors. Jelte een halve pondemate, naestlegers oppet oest Fed 
Wijbes weduwe thoe Oesterlietens, oppet west Alijt Arens, oppet zuuijd heer 
Willem thoe Nieuwe hoeff ende oppet noord die patroen thoe Husum ende ghelt 
een halve florene.

12  Dit fragment is later doorgehaald; waarschijnlijk een vergissing van de kopiist, want het be-
treffende fragment (‘Noch bruijct die voors. Jelte’ t/m ‘geldende: III florenen.’) volgt hierna.

13  Niet ingevuld.
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(f. 11v) Noch anderhalve pondemate nijelandt min anderhalff eijnsen ende 
wordden gebruijct bij Jacop Isbrants siaers voor anderhalve golden gulden, 
naestlegers oppet west streckende aen die Osseweijde, oppet oest aen die Hooge 
Dijck ende opet suuijd ende noordt doctor Lambert Canter.
Noch negen eijnsen in meester Jarijch Dekema zaete tot alle canten ende wordden 
gebruijct bij Gerbrant Jans zoon voor een keijsers gulden.
Noch II pondemate old zaedlandt ende wordden gebruijct bij bij Peer Hijlbrants 
zoon thoe Bijlgaert, naestlegers oppet west die Hooge Dijck ofte die Middel 
Wech, oppet suuijd Kaminghabuerster, oppet noordt Wijswarde bijginen ende 
wordden verhuijrt siaers voor: II florenen.
Noch negen eijnsen, naestlegers Kaminghabuerster oppet noord Jan Keijmpis, 
oppet suuijd die Hooghe Dijck, oppet oest die Middel Wech; dese voors. II 
pondemate met die negen ensen voors. gelden tsiaers te huijr derdehalve florenen.
(f. 12r) Noch Pijer Gerbrants zoon thoe Jelgra huijs gheeft tsiaers een florene 
renten.
Noch Nannen bij Kaminghabuer uuijt een zaete XVIII stuvers.

(f. 12v) Die jaerlijxe incompste vanden landen ende renten van den prebende, daer nu 
ter tijt bedient meester Frans.

Inden eersten Matthijs Simon zoon oppet Nijelandt bruijct drie ende twintich 
pondemaete nielandt ende loopt in dat west bij die Swette ende aen dat zuijdt 
Pieter Jans zoon erven naestleger.
Noch in Joest Buermanie zaete int eerst anderhalff pondemate, int west nae die 
Swette ende in dat zuijd Dijrck Mesis huijs.
Noch twee pondemaeten in die fenne bij Jacop Harmens huijs, int west nae Swette.
Noch drie pondemaeten zaedlandt achter die gallige op dat Dijeps wal.
Noch drie pondemaeten thoe Deijnum op Colmalandt bij dat Olde Diep.
Dese voors. landen gelden nu thoe huijre tweeendetfijftijch gouden gulden ende 
sint eertijts oeck wel verhuijrt geweest voor XXV gouden gulden, zoe mijn zoe 
meer.

(f. 13r) Die jaerlijcx incompste vanden landen ende renten vanden prebende daer nu 
ter tijt bedient wordt bij meester Geert.

Inden eersten vijff koegras ende een calffs gras liggende in die Gallige Fenne, 
summa: VIII fl.
Noch twee koegras in Jantzieme fenne, summa III fl.
Noch ses pondemate nijelandt op Leeuwarder Nielandt bij de Heerne ende loopt 
int west aen die Swet, naestlegers heer Tiaerd van Bourmannia ende meester 
Marten pastoer ende wordden gebruijct bij Hottie toe Marsum, siaers voor ses fl.
Noch twaeleff gouden guldens tsiaers rente thoe Jorwert uuijt een zaete genoempt 
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Westerweert ende die voors. zaete wordt gebruijct bij Foppe Gabbe zoon ende 
landtheere is Epo Jetiema.
Noch III pondemaeten nielandt gelegen thoe Marsum in die Fierlinge ende 
worden gebruijct bij Trijn Feddis weduwe, tsiaers voor: IIII fl.
Noch thoe Marsum III pondematen oldt landt ende worden gebruijct bij die 
voors. Trijn, tsiaers voor III k. gl.

(f. 13v) [64] Die jaerlijcxe incompste van den landen ende renten van den prebende 
daer nu ter tijt bedient wordt bij meester Cornelis.

Inden eersten een huijs staende op die Keldere daer Hendrijck goldtsmidt nu 
ter tijt op bewoent tusschen beijde Wijllems aptekers huijse, jaerlicx geldende te 
huijer XX gouden gulden, maer jaerlijcx tot reparatie soe voel costende, datter 
luttel profijts aff compt.
Noch thien pondemate fenne landts leggende buijten die Wirdemmer poorte bij 
die moelen aent oest zijde van den dijck, geldende voor dijt jaer twentich carolus 
guldens.
Noch acht pondemate mede ofte hoijlandt gelegen op Huijseme Henrich 
streckende noortweech, maedlandt, den Gasthuijs binnen Leeuwarden 
toecommende, suijtwarts tSusterkens Tgimmerums14 landt, tweestwarts Lugts 
Ockonis landt, dijt jaer vijf gouden gulden geldende ende een achtendeel botter, 
geldende XL stuvers.
Noch drie pondemate landts op Werstienser landt (f. 14r) op Hempesermeerswal 
naest Bergemers Moncken landt, dijt jaer geldende twee golden gulden.
Noch drie pondemaete nieuwelandt ter Herna binnen in Burmaniens lande dijt 
jaer geldende V gouden gulden.
Noch drie hoornkens gulden uuijt een boomgaert toe Boesum.

In questie is dijt naevolgende.

Noch twee gouden gulden uuijt Tijaerck Jans zoon huijs sijnde redim[i]bel, noch 
niet gheliquideert ende noyet yet aff ontfangen.
Noch sijnder drie kalver grasinge ghelegen omtrent den boven ghescreven thien 
pondematen landts, daer noyt pensie aff ontfangen en is.

(f. 14v) Die jaerlijcxe incompste vanden landen ende renten vande prebende daer nu 
ter tijt heeft Jacob Adams zoon.

14  Lees ‘Tzummarums’.
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Inden eersten IIII pondematen leggende op Marsum Mijenschaer, naestlegers 
oppet noord Eepe Martena erfgenaemen ende oppet suuijd meester Geert sang-
meester ende gelden tsiaers IIII gouden gulden.
Noch anderhalve pondemate leggende op Marsummer Meenschaer, naestlegers 
oppet noerd Sijbe Buwe olijslager ende oppet suijdt Rommaert Handtsunne 
erffgenaemen ende gelden des tsiaers anderhalve gouden gulden.
Noch anderhalve pondemaete leggende op Marsummer Meenschaer, naestlegers 
oppet suuijd juffer Jell Martena dochter ende oppet noord Rommaert Hantsumme 
erwen ende gelden tsiaers: II florenen.
Noch XV pondematen leggende aen die Swette int oest ende oppet west Reijnsck 
Canter naestlegers, gelden tsiaers XV fl.
(f. 15r) Noch III pondematen op Enghlum Meenschaer leggende, naestlegers 
oppet noord Wijbe Saecklijs erfgenaemen ende oppet suuijd Frangeme Wech 
ende gelden tsiaers III florenen.
Noch acht pondematen, leggende in Wijbe Saeclijs erfgenaemen landen ende 
oock naestleger, gelden tsiaers VIII florenen.
Noch uuijt Jacop Ysbrants goet vijff fl. renten.
Noch IIII pondematen leggende in die aerme landen naestleger.
Noch een huijssteede leggende achter Aeriaen glaesmaeckers, siaers: I florene.

(f. 15v) Die jaerlijxe incompste vanden landen ende renten vanden prebende daer nu 
ter tijt heeft die zoon van Gercke Jorijes soen Jannij.

Inden eersten XV pondemaeten inden saete daer Sijtthie Pijcker Jans zoon nu ter 
tijt bewoent ende gelden jaerlijcxe te huijer: XV florenen.
Noch X pondemate ende een halve inden zaete daer Jacob Hermens soon nu ter 
tijt bewoont ende gelden siaers XI florenen.
Noch IIII pondemate inden saete daer Lijomme ende Trijn op woenen ende 
gelden siaers: IIII florenen.
Noch twee pondemate leggende achter Papijngawijer gelden siaers II florenen; 
van dese voors. Gercke oft zijn erfgenaemen geen seekere naestlegers koenen 
vereijschen.
Noch drie koeganck in die Gallige Fenne geldende des tsiaers: IIII fl.
(f. 16r) Noch een koeganck in Hientzijme Fenne geldende des tsiaers: II florenen.
Noch een mans mad op Husumme Henrijck geldende des tsiaers: I fl.
Noch negen ensen in meester Pieters landt, pastoer thoe Leeuwarden, geldende 
tsiaers: IX stuvers.
Noch een steede daer die Nie Nonnen bruijcken siaers VII stuvers.
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In questie is dijt navolgende.

Inden eersten achtehalve pondemate dwelcke Meijnnert Martens nu ter tijt 
bruijckende is, noch niet geliquidieert ende noyt yet aff ontfangen, dwelcke 
questie is tusschen heer Tijaerd van Burmannia ende Gercke Jorijts zoon.
Noch een steede besijden heer Crispijnius huijs dwelcke steede seeckere jaeren 
geleden leegh geleijt heeft ende noch leech leijt.

(f. 16v) [65] Landen ende renten hoerende totte prebende van Sinte Jobs binnen 
Leeuwarden daer Aesge Gerrits soon, clerck, toe gepresenteert ende mede voorsien is.

In den eersten achtien pondemaeten oltlandt die Claes Oltgers ende Pieter Sij-
mons zoon nu bruijcken voor: XIIII fl.
Noch X pondematen maden bij tOldedeel die Meijle Jans zoon nu bruijct voor: 
IIII fl.
Noch vijff pondematen in Jacob Ysbrants goot die deselve Jacob nu bruijct voor: 
V fl.
Noch twee graeslandt in die Galige Fenne die Michiel verlaetsman bruijct voor: 
IIII fl.
Noch Stijn Reijners steede gelt vier olde schilden, facit drie gouden guldens min 
een stuver.

(f. 17r) Die jaerlijcxe incompsten vanden landen ende renten vanden pastorie thoe 
Nieuwehoef daer nu ter tijt bedient wordt bij heer Eno.

Inden eersten een fenne van negen pondemaete bijdt Vliet, naestlegers die vicarie 
landen van Nijehoef oppet suuijdt, Thomas Ysbrants weduwe oppet noordt, 
oppet oest Gerrijts kinderen, oppet west Vlijestera Fenne ende gelden jaerlijcx te 
huijer: IX karolus gl.
Noch elff pondemate op Wlardara Hemrijck, Wijbe Gerrijt zooens erffgenaemen 
naestlandigen aen beijde zijden, suuijd ende noordt, ende cloester van Foswert 
oppet west, die oestende streckende andt deel ende gelden jaerlicx te huijer: X 
karolus gl.
Noch negen pondemate fenlandt bij die Swette aen Maersama Wech, die west 
ende streckende aen die Zwet, die oesterendt ende suuijder sijde streckende 
aen Ruthsama Wech, die15 noorder sijde is gescheijden met een sloot van die 
landen behoorende tot die pastorie van Oldehoeve, die nu meester Maerten is 

15  Hierna doorgehaald ‘west’.
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bedienende ende gelden jaerlicx te huijr: IX fl.
(f. 17v) Noch sestehalve pondemate op Collemarlandt oft Deijnama Nijelandt, 
die oester ende streckende ant Gallige Diep, wester ende streckende aen Jelle 
Gabe zoon pondemate tot Deijnum, Taedts schipper Adams thoe Bolswert 
naestlandigen aen die noorder zijde, streckende aen die landen dijet choer 
tOldehoeve gegeven zijn van zalige Reijnsck Doeckis ende gelden jaerlix te huijer 
VI gouden gl.
Noch vijff pondemate maedlandts opt selve voors. Kollemaerlandt, oppet oest 
Teets voors. naestlandigen, streckende naest west aen dije drie pondemate van 
Hendrijck thoe Baerrehuijs, heer Tiaert van Bourmannia erffgenaemen naestleger 
aen beijde zijden, suuijdt ende noordt, ende gelden jaerlicx te huijer: V fl.
Noch vier pondemaete saedlandt ende maedlandt tsamen oppe Kaegh, heer 
Willem sacrista toe Nijehoeve naestlandigen op die noordt zijde, Rijnnert toe 
Blije naestlandigen op die suuijder zijde, die oest ende streckende aen die Hooge 
Dijck, die wester endt streckende aen Jan Jancke zoon landt ende gelden jaerlix 
te huijr: IIII fl.
Noch twee pondemate in die Gallige Fenne: II fl.
(f. 18r) Noch landen in Taijngabueren tot acht oft soeven pondematen toecomende 
die drie priesters van Nijehoff gelijck, meester Jarijch Dekema opt noerdt, Gabbe 
Sijppe zoon bij Dockum opt suuijdt naestlegers ende gelden tsiaers: VII karolus 
gl.
Noch een pondemate van drijen op Leckema Henrijck van welck drie voors. 
priesters elck een hebben ende want dese selfde III pondematen alle jaeren 
werven, soe kan men hier die limiten ende confinia16 niet bij setten.
Noch een andries gulden oft negen ende twintich stuvers uuijt die saete toe 
Wlaert der Andries ende Katrijne nu op woenen.
Noch die darde paerte van soeven steden leggende op die Hoech op die oester 
sijde want diep beginnende van Rijnts Minthies tot schipper Jans inclusive, daer 
ick jaers van hebbe XLIX stuvers.
Noch een steedt in Spoelmanne Straete int (f. 18v) Nijeuwe Nonne Cloester 
begrepen, gelt een halve florenen.
Noch vier camers steeden leggende omme ende aen die pastorie hoff, een halff 
florenen tsamen.
Noch ses stuvers ende een oertken uuijt een steedt ter Greppel achter aen meester 
Julius huijs gelegen.
Noch vier koeganck in Vlijtstara Fenne over hooch ende leech.

16  Latijn: grenzen.
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(f. 19r) Die jaerlijcxe incompste vanden landen ende renten vanden vicarie toe 
Nijehoef daer nu ter tijt bedient wordt bij heer Sijbe.

Inden eersten twee koeganck in Vleetstera Fenne.
Noch een pondemaete van drijen op Leccama Hemrick als voors. is van die 
pastorie.
Noch opt Vliet een fenne van negen pondemaeten, pastoer toe Niehove ende 
Bauck Wijbes in allen hujecken naestlegers.
Noch sestehalve pondemate leghlandt op Huijsma Hemrijck, juffer Ymck 
naestleger.
[66] Noch op Huijsma Nielandt soeven pondematen maeden, naestlegers Jacob 
Harmens zoon ende Jacob weever.
Noch anderhalff pondemate op Goutama Nielandt, naestlegers aen beijden sijden 
het Gaesthuijs toe Leeuwarden.
(f. 19v) Noch op Goutama Nijelandt een halff pondemate, het Gasthuijs voors. 
ende pastoer toe Huijsum naestlegers.
Noch sesthien ensen opt Nielandt, Pieter Jans soen erffgenaemen op alle canten 
naestlegers.
Noch vijffthien pondematen nielandt in Sijthio Jans zoon zaete bij die Swette, 
Burmanija landen naest aen alle sijden ende eijnden.
Noch drie pondemaeten saedlandt op die Kaegh bij Wijswart, aen die een 
ponsmaet van drien voors. Kamijnga aent westende naestlegers, die twee 
ponsmaeten doctor Wpko aen die suuijder sijdt naest ende Epo Martena totten 
westereijndt ende dat oestende aen die Hooge Dijck van beijden.
Noch die darde paert van die landen ende huijssteeden in Taijngabueren als in die 
pastorie landen voors. is.
(f. 20r) Noch twee olde schijlden uuijt die steedt toe Kammingahorne daer 
meester Julius op woent.
Noch een oldt schilt uuijt een steede oppet Eewal aldernaest die steede daer die 
procureur generael op woent ende meester Jan die boode op die ander zijde.
Noch negen stuvers uuijt een steede tegens die vicarie huijs over.
Noch soeven stuvers daer naest.
Noch vier kaemers steeden die die Nije Nonnen bruijcken, tsaemen een gouden 
gulden.
Noch ses stuvers uuijt een steed toe Greppel achter meester Julius huijs staende.
Noch een fenne oppet Vliet daer Hessel (f. 20v) Martena erffgenaemen die helft 
van thoekompt ende die vicarius voors. die ander helff toe hoort, naestlegers 
Kamminga op west ende noordt, oppet oest Jorrijt Feijckes erfgenaemen 
naestlegers.

(f. 21r) Die jaerlijcxe incompste vanden landen ende renten van den sacrista hleen toe 
Nijehoef daer nu ter tijt bedient wordt bij heer Wijllum.
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Inden eersten vier pondemaete oppe Kaegh, naestlegeren oppet zuuijd ende 
noerd Pieter Jans zoon erfgenaemen.
Noch thien ensen oppe Kaegh, naestlegers oppet suijdt salige Tijaerd van 
Burmannia erffgenaemen.
Noch vier pondemaete oppe Kaegh, pastoer toe h17 Nijehoeff naest oppet suijd, 
die Kaegewech oppet noord.
Noch die darde part van18 die landen in Taingabueren als voors. is bij die pastorie 
landen ende renten.
Noch vijftehalve pondemate op Kambuerstera Hemrick, naestlegers oppet 
suijdt die Susteren tot Sinte Anne Cloester ende oppet noord juffer Rijnts toe 
Kammingabuer.
(f. 21v) Noch twee pondemaete op Leccama Hemrijck, naestleegers oppet noordt 
Ripperkercke landen, oppet suuijd Teethe Albers.
Noch ses pondemate op Goutama Nielandt, naestlegers oppet suuijd doctor 
Wpko, meester Frans tOldehoeve opppet noordt.
Noch vijf pondemate op Huijsma Nielandt, naestlegers oppet suuijd meester 
Frans voors. ende die pastoer thoe Huijsum, oppet noerdt die jonghe priester 
thoe Huijsum, juffer Ymck ende Alijt Arents.
Noch vier pondemate thoe Wlaerdt, naestlegers oppet suuijd Haijo Kamminga, 
oppet noerdt Sijuueck glaesmakers kinderen erffgenaemen.
Noch Doecko Martna ende Hessel Martna erffgenaemen geven derdehalve 
florenen heeft nochtans die sacrista voors. een brief hem thoeseggende drije 
koeganck achter Haijo Kammingha huijs breeder int selve brief verclaert.
(f. 22r) Noch een gouden gulden uuijt die zaete thoe Wllaerdt daer Andries ende 
Katherina op wonen.
Noch een pondemate van drijen op Leccama Hemrick van welcke drijen elcke 
priester een heeft.
Noch sesthien stuvers uuijt een steede streckende van die Spoelmanne Straet aen 
die Preeckers kerckhoeffs muere.
Noch drie koeganck in Vlijetstara Fenne.
Noch ses stuvers een oertken uuijt een steedt ter Greppel achter meester Julius 
huijs.

(f. 22v) Die jaerlicxe incompste vanden landen ende renten vanden pastorie tho Sinte 
Katherine daer nu ter tijt bedient wordt bij heer Frans.

17  De betekenis van ‘h’ is niet duidelijk; misschien een vergissing van de kopiist en moet het 
‘thoe’ zijn.

18  Later toegevoegd.
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Inden eersten XII pondemaeten leggende aen die noorderzijde van Kammeburch, 
naestlegers aen die noorder zijde onsen vicarius ende Katherina, Sijcko Kamminga 
naegelaeten weduwe aen die suuijder zijde.
Noch XX pondematen meden leggende op Kambuerster Hemrijck, naestlegers 
Wijbe Jan Ripperts erven aen die noorder sijde ende die pater van Sinte Anna 
Cloester binnen Leeuwarden aen die suuijder zijde.
Noch vijff pondematen ofte daer omtrent bij Oude Galeën gelegen in de Crijs 
Fenne, naestlegers Haijo Kamminga aen die zuijder zijde ende juffrouwe Graets 
Kamingha aen die noorder sijde.
[67] Noch twee fenne groot wesende tsamen XXI pondematen, (f. 23r) die eene 
leijt oppet suuijd van Olde Galileën ende die ander oppet oest, naestlegers Witthie 
Kaminga op die westende, Gosse Haije zoon toe Bolswaert aen die oester zijde.
Ende men secht dat die costerie van onse prochie twee koeganck heeft in een van 
dese voors. fenne; dese landen moegen wel jaerlijcx gelden de weerde van LVIII 
karolus gulden ofte daer boven.
Noch een aerents gulden tsiaers uuijt Sinte Anna Cloester binnen Leeuwarden.
Noch een Aerns gulden tsiaers uuijt Tijethe Beerns goedt thoe Leeuwarden.
Noch thien stuvers siaers uuijt Sijmon toe Harmwerts goet wonende over dat 
Hooge Torp rech buijten onse stadt.
Noch vijf pondematen mede op Kamburster Hemrick, naestlegers de pater van 
Sinte Anne (f. 23v) Cloester binnen Leeuwarden van die noorder zijde ende 
die Wijtte Nonnen toe Leeuwarden aen die zuijder zijde; maer omme die 
eijgendom van dese vijff pondemaeten staet die pastoer voors. met sijn vicarius 
in questie wijen dat die eigendom toecompt ende oeck oft mande landen sijn 
dan met dese vijf pondemate voors. moegen wel gelden vijf k. gulden oft daer 
boven.

(f. 24r) Hier naevolgen die landen enden renten dwelcke de pastorie ende vicarie te 
samen te deelen coemen.

Inden eersten een fenne achter Kammingaburch van vijfthien pondemate, naest-
legers Haijo Kamminga aende suuijder sijde ende Kaembuester Wech aen die 
noorder zijde.
Noch XII pondemate mieden achter Kamminghaburch, naestlegers Sijttie 
Pijckers Jans opt Nielandt aen die suuijder sijde ende die Witte Nonnen toe 
Leeuwarden aen die noorder zijde.
Noch vijff pondemate meden bij die Nieuwe Wech, naestlegers Juw Feijckes 
andie zuijder zijde ende heele dijck aen die noorder zijde.
Hier wordt oeck inne gerekent dat reijdlandt datter dijcht aen leijt; die jaerlicxe 
weerde van dese mande landen sijn XXXVII karolus gulden.
Noch hebben die voors. pastorie ende vicarie (f. 24v) tsamen XII stuvers siaers 
uuijt Sijcke Nannius huijssteede oppet Vliet.
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Noch ses gouden guldens rente tsiaers van juffer Reijnts Kamminga voor die 
donderdachs s[a]craments misse.
Noch thoe Meedum anderhalff pondemate meden, naestlegers Gaets Oskes aen 
die zuijder zijde ende Piet peelser aendie noorder zijde, die huijer is tsiaers: XXX 
stuvers.
Noch een koeganck indie Gallige Fenne gellende twee florenen.

(f. 25r) Hier navolgende die landen ende renten van ons patronisse Katherine.

Inden eersten vijff pondemate leggende in die Deel Fenne op Kamburster 
Hemrick, naestlegers die pater van Sinte Anna voors. aen die zuijder ende noorder 
zijde.
Noch een pondemate miede bij dat Tolhuijs, naestlegers die pater van Sinte Anna 
voors. aen die suuijder zijde ende die Dijck aen die noorder zijde.
Noch een halff pondemate bij Kammingaburch leggende rond omme in Juw 
Feijckes fenne; die jaerlixe weerde van dese voors. landen sevendehalve karolus 
guldens ofte daer en boven.
Noch een gouden gulden rente tsiaers uuijt Anna Harincx zaete aen die suuijder 
sijde van Kammingaburch.
(f. 25v) Noch uuijt Wpke metselers huijssteede aldernaest het Bolwerk, tsiaers 
acht stuvers; maer overmidts dattet voors. huijs afgebroecken is doer bevel van 
stadts raedt Leeuwarden, soe seggen wij dat die selfde raet onse patronisse sal 
jaerlijcx betaelen dese voors. renten.
Noch uuijt een huijssteede opt Vlijet, Sijcke Nanijus, acht stuvers.

(f. 26r) Die jaerlijcxe incompste vanden landen ende renten vanden vicarie thoe Sinte 
Katherine daer [nu] ter tijt bedient wordt bij heer Aerents.

Inden eersten XVIII pondemaeten fennelandt, heer Ywo pastoor thoe Nijehoeff 
oppet suuijd, Anna salige Harincks naegelaetene weduwe oppet west, Pieter 
Jans zoon ende Nanne Claes zoon oppet noordt naestlegers, facit summa: XVIII 
karolus gl.
Noch heeft die vicarie X pondemaeten meedland, tconwent van Foeswert oppet 
zuijdende, Cristofel zalige Pieter goldsmidts landtsaete, oppet noerd naestlegers, 
summa facit: X karolus gulden.
Noch heeft die vicarie een stucke zaedlandes omtrent een goeden halve 
ponsmaete, daer dat huijs op staet, juffrouw Rijnts van Mijnnuma oppet west, 
Haijo Kamminga oppet noord ende suuijd naestlegers, summa facit: ½ karolus gl.
Noch heeft die vicarie IX pondsmaten fennelandt, (f. 26v) onse pastoer heer Frans 
oppet suuijd ende Juw Feijckes zoon opppet noord, Juwsma Wech oppet west, 
Sicko Kamminga zaliger gedachtenisse Reijdmeer oppet oest naestlegers, summa 
facit: IX karolus gl.
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Noch heeft vicarie een fenne van VII pondsmaeten, die Niewech oppet suuijd, 
Sinte Cecilien patronisse tot Leckum Reijdmeer oppet west, die Niewech met dat 
Tolhuijs oppet [68] oest naestlegers, summa facit VII karolus gulden.
Noch heeft die vicarie II gouden guldens rente uuijt Jan Rattaellerts goeden, 
dwelcke men incopen mach met de summa van XL gouden gulden eens, welck 
voors. XL golden gulden die vicarius alle tijt sal moegen weder geven op renten 
tot profijt der vicarien.
Noch heeft die vicarie een halff karolus gulden renten uuijt Sijmons zaete oppet 
Hooge (f. 27r) Toerp daer Katherina, zalige Sijcko Kamminga naelaetene weduwe, 
grondfrouwe van is.
Noch heeft die vicarie VII stuvers rente uuijt een huijssteede oppet Vliet, dat 
Fieer oppet suuijd ende die Cleijne Wech oppet noord naestlegeren ende nu ter 
tijt Sijcko Nanne zoon op bewoont.

(f. 27v) Hier naevolgen die landen ende renten dwelcke die voors. vicarius ende pastoer 
tsamtlijcken thoe deelen coemen.

In den eersten XV pondsmaeten fennelandt.
Noch V pondsmaeten meedlandt.
Noch XII ponsmaeten meedlandt.
Noch V pondsmaeten weijdlandt met een stucke reijdlandt, welcker voors. 
ghemene landen, hoere limiten, adiacenten19 ende estimatien sullen in alles 
perfect verclaert wordden in die aenbrijnge van die pastorie.
Noch heeft die voors. pastorie ende vicarie toe samen ses golden guldens rente 
dwelcke wij nu ter tijt boeren uuijt die handen van jonffrouwe Rijnts van 
Minnima toe Kammingaburch.
No[ch] heeft die pastorie ende vicarie een koeganck tsamen in die Gallige Fenne.
Noch heeft die pastorie ende die vicarie III hoerns gl. rente int dorp thoe Meedum 
in die zaete daer nu ter tijt Grote Jacop op woent.

(f. 28r) Die jaerlijcxe incompste vanden landen ende renten prebende in Sinte 
Anthonijs Gaesthuijs daer nu ter tijt bedient wordt bij heer Symon.

Inden eersten een halve weijde buijten die Wirdummerpoerte groot wesende 
negen koeganck ende daer die helff gelegen is aen den Hooge Dijck zuuijtwaert 
ende heeft inden huijer Sinte Anthonis voor: VII fl.

19  Latijn: aangrenzend, naastliggers.
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Noch een pondemate landts leggende in die Swaerte Personers landt ende dat 
voors. Gaesthuijs in den huijer heeft voor: I fl.
Noch een halve weijde van vijff koeganck leggende bij Sinte Anthonis Weijde 
mettet oester eijnd aen Dieps wall, mettet suuijder eijnd aen Jelleger weijde thoe 
Huijsum ende wordden gebruijct bij Hans Willem zoon die weduwe voor thien 
gouden guldens.
Noch XIII pondematen landts gelegen in een rijetmeer (f. 28v) ende dat in 
Tijetzerckedeel metten wester eijndt oppet Oldeelswal ende mettet oester eijndt 
recht op nae Tijetzercke ende20 woerdt gebruijct bij die voors. weduwe voor:  
VII fl.
Noch uuijt zalige heer Tiart Burmannie goet voor vier gouden guldens met die 
twee pondematen gelegen op Huijsemeer Nijelandt.
Noch drie pondematen bij die Galghe Fenne gelegen, noordwaert aen heer Jelte 
landt, suuijdwert aen heer Tiaerdt Burmannie landt ende eijndt aen meester 
Martens landt, dat Lijomme Jan soen inden huijer heeft omme vier gouden 
guldens min een oert.
Noch een gouden gulden van off uuijt die Moelenwerff buijten die Wirdummeer 
poorte.
Noch twee keijsers guldens uuijt Neel Coebelens steede.
(f. 29r) Noch twee keijsers guldens.
Noch twintijch stuvers uuijt Melcher wijntapper steede.
Noch twintich stuvers uuijt Lijuwe messeler steede naest Melchers steede gelegen.
Noch eenentwintich stuvers uuijt Claes steenblijcker stede.

(f. 29v) Die jaerlijcxe incompste vanden landen ende renten vanden prebende in Sinte 
Jacobs Capelle daer nu ter tijt bedient wordt bij heer Nanno.

Inden eersten XI pondemaeten nielandt in Boxemelandt, hietende die Cleijne 
Elliff ende streckende int oest aen die Swette, in suuijd aen Goff Pitter soens 
landt, int west aen Douwes landt ende int noordt aen Hottie Jongis landt ende 
wordden gebruijct bij Luthien op der Soel tsiaers voor elff gouden gulden.
Noch een huijssteede daer Hendrick vleshouwer op woont, geeft jaerlixe: XXX 
stuvers.
Noch een steede daer Botte Reijner op woent, geeft des tsiaers: XXVIII stuvers.
Noch een steede daer Georgien Koecks weduwe op wont, tsiaers daer uuijt: 
XXVIII stuvers.
Noch een steede daer Sent glaesmacker op woont, geft tsiaers: XXVIII stuvers.

20  Er staat bij vergissing tweemaal ‘ende’; tweede keer in de tekst weggelaten.
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Noch uuijt Haije wevers steede: XVIII stuvers.
(f. 30r) Noch Maij Martens steede in Sinte Jacobs Stratt siaers: XX stuvers.
Noch een steede op die Eewal, Jan mesmacker in woent tsiaers: XX stuvers.
Noch Swatte Arnds wijff geft jaerlix X stuvers.
Noch een camer in Sinte Jacobs Straete gelt IIII florenen.

(f. 31r)21 [69] Declaratie ende bewijs vanden landen, renten ende incompsten van 
diversche verstorven personen tot onderholdinghe derselver getijden van Sinte Vitus 
kercke in Leeuwarden, besproecken bijden voochden derselver getijden naevolgenden 
den placcate van dat den IIIen novembris, anno XVcXLII overgegeven.

Ierst dincompsten van wijlen Trijn Peter Jans zoon huijsfrouwe besproken.
Inden eersten drie koegras buijten der stadt leggende in Hienthiema Fenne wair 
van Syouck Haringhs weduwe den twee ende Dieuwer Bouwes weduwe deene nu 
gebruijct, gheldende elck jaerlicx II florenen: VI flor.
Noch twee koegras in Hijanthiema fenne die Buwe Wijbrants zoon ende Ansck 
zijn huijsvrouwe nu ter tijt gebruijcken ende gelden siaers: IIII flor.
(f. 31v) Noch ses gouden guldens jaerlicxe renten uuijt Jacob Ysbrandts zoon goet 
opt Nielandt: VI fl.
Noch twee karolus guldens siaers uuijt F[r]ans cuijpers huijssteed: II caro. gl.
Noch vanden huijse ende cameren toebehoirende wijlen Jan Jettijes streckende 
langste den Pijlssteede22 tot aan twater toe vier gouden guldens.
Bet vande halve huijssteede dair wijle Mello cuijpers huijs op staet, XXV stuvers.
Uuijt wijlen heren Peters Mes huijssteede jaerlicx XXI stuvers.
Noch IX pondematen landts genoempt de (f. 32r) Barnde Camp die nu 
gebruijcken Agge Sijmons zoon ende Anna zijn huijsfrouwe te Wersteens, elck 
pondemate geldende jaerlicxe X stuvers, tot V jaeren toe ende sullen naer de vijf 
jaeren elcke pondemate gelden XIIII stuvers: V florenen.

(f. 32v) Noch anderen incompsten besproecken ter voors. fijne bijden voorn. Trijn 
dwelcke hueren inganck hebben gehadt nae wijlen Reijnsk Doeckes ende Peter Jans 
zoon doot.

Int eerst XVII pondemaeten gelegen tot tVliet buijter der stadt, leech gebroken 
landt, die nu gebruijcken Peter schuijteferet23 ende Tijesk zijn huijsfrouwe, 

21  De folio f. 30v is blanco.
22  Lees: ‘Pijlsteege’.
23  Lees: ‘schuijteferer’.
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geldende jaerlix Vries gelts: IIII gouden gulden.24

Dirck Elbrichs op dat Nielandt geeft jaerlicx uuijt huer goet acht gouden gl. ende 
XXIIII stuvers.
Althie opper Mied te Versteens geeff jaerlicx uuijt zijn goet VII florenen.
De fenne bij Wirdumma alhier buijten die Peter Gerbrant zoon te Huisum nu 
gebruijct, groot wesende ses koegrasinge waer van deene toecompt (f. 33r) den 
erffgenaemen van Pieter Jans zoon, gelt jaerlicx ter huijeren: XII gouden gulden.
Simon Dijrcks zoon te Miedum geeft jaerlicx uuijt zijn saete: X gouden [gulden] 
XVII st.
Jelle Tijesse zoon te Wirdum geeft jaerlicx uuijt zijn saete te Wirdum XXI stuvers.
Els, Lieuwe wevers weduwe geeft jaerlicx uuijt huer huijssteede staende alhier op 
de Weert, I flor.

Van dese incompsten moeten de collegie vanden getijden jaerlicx gestaen den 
zwaricheijden end lasten hiernae gescreven, nae luijt der testamente vanden voors. 
Trijn.

Inden eersten heeft zij geordonneert tot eewige dagen toe, horas canonicas de 
domina.25

(f. 33v) In de vasten den vigilien26 van IX lessen.
Alle saterdagen smorgens op Onse Lieve Vrouwe altaer missam de domina27 mijt 
twee dieners.
Noch jaerlicx misse ende vigilie op hair jaerstont, zijnde omtrent Sinte Bonifaes.
Noch dhelfft van donderholdinge ende den wasbrandinge van Sinte Crijstoffels 
oltaer binnen den voors. kercken.

(f. 34r) Andere renten ende incompsten der voors. collegie gemaect bij wijlen Reijnsk 
Doeckes, suster van den voorn. Trijn, Peters huijsfrouwe.

Ad horas canonicas.

Agghe Sijmons zoon te Versteens geeft jaerlijcx voor zijn saete groote zijnde LIIII 
pondemaeten, leech waterlandt: XXVII carolus gulden.

24  Vanaf hier wordt in het handschrift het geldbedrag ook nog eens in Romeinse cijfers ge-
noteerd in de rechtermarge. In die gevallen waarbij het bedrag gelijk is aan het in de tekst 
genoemde bedrag, wordt het niet nog eens weergegeven. 

25  Latijn: vaste gebedsuren voor Maria.
26  Latijn: nachtwake.
27  Latijn: mis gewijd aan Maria.
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Heijne ende Gaatz te Marsum hebben te huijer gehadt IIII pondemaeten mieden 
voor II florenen sonder tax ende hebben anno XXXIX nije huijeringe gemaect op 
IIII florenen.
Sijbe Wijbe zoon ende zijn huijsfrouwe te Waertna hebben te huijer tot huer 
lijffstont XX pondemaeten mieden sonder tax, wesende leech landt, voor V 
gouden guldens.
(f. 34v) Piter Jancke zoon te Deijnum ende zijn huijsfrouwe hebben te huijer 
XXIIII pondematen tot hair beijder lijffstondt, jaerlicx voor XIIII florenen.
Gerbrant Reijners zoon te Vierhuijsen heeft te huijr acht pondemaeten mieden 
gelegen in Cammingabuijerster landt ende geeft jaerlicx ter huijren IIII g. gl.
[70] Uuijt den stadtswegen geven jaerlicx vijf florenen vier stuvers.
Claes Peters zoon opt Nijelandt bruijct seeckere saete landts groot wesende LX 
pondemaeten, als XXVI pondemaeten fenne, V pondemaeten saedtlandt.
Item den weijden bij Ritsma Wech, XX pondemaeten.
Item vier pondemaeten miede op Deijnum Nielandt.
Noch vier pondemaeten op Bilgairstera Nielandt, genoempt de Caech ende sal 
hier voor te (f. 35r) huijeren geven LII florenen, tot tijaer van XL incluijs ende 
dair nae sal hij weder op die olde huijr blijven, als XLII florenen.
Uuijt dese saete heeft Baucke Wijbe Gerrits weduwe gecocht drie florenen 
jaerlijcx, die tchoor betaelt.
Noch elff pondemaeten mieden op Weijnsera Landt die gebruijct hebben Feijcke 
Ritscke zoon mit zijn adherenten ende gelden jaerlicx ter huijeren seven gouden 
guldens.
Uuijt Grijalde goet te Menaldum zijnt den Collegie onlancx toegebairt XX 
florenen jaerlicx, die hij eerst zullen opheffen over twee jaeren naestcommende.
Pilgrim Dircs zoon met zijn huijsfrouwe ende Paulus Poppo zoon mijt zijn 
huijsfrouwe te Marsum gebruijcken Frange Goet te Marsum tsamen ende geven 
dair voir jaerlix LX gouden gulden.
(f. 35v) Obbe cherier geeft jaerlicx voor zijn huijssteede op de Nijestadt II carolus gl.
Jelis wever geeft jaerlicx van zuijn huijssteede staende op die Niestadt II carolus gl.
Frans kistemaecker geeft jaerlicx van zijn huissteede op de Niestadt II carolus 
gulden.
Heijno boogemaeckers huijssteede staende in Mennema Strate gelt jaerlijcx II 
florenen, deene dprooven ende danderen ad horas: I fl.
Item Minthie camer die eenen Tyairt sal hebben ad vitam:28 III florenen.
Item Griete camere die zij hebben sal tot haer lijffstondt.

28  Latijn: voor het leven, levenslang.
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(f. 36r) Ewige lasten ende zwaricheijden wair mede de voors. collegie jaerlijcx 
gehouden is, nae luijt der dispositie ende leste ville van den voorn. wijlen Reijnsck, 
suster vanden Catrijn Peters voors.

Inden eersten heftze geordonneert tot ewige daghen, misse ende vigilie op hair 
jairstont.
Ende datmen alle jaeren op hair jairstont sullen distribueren ses gouden gl.
Heeft geordonneeert oeck alle weecken drie missen op Sinte Chrijstoffels oltaer 
ende datmen nae der missen tot hair graft leese.
Heeft voorts geordonneert gelijck Caterina huer suster dhelfft vanden 
onderholderinge ende keersbrandinge van Sinte Cristoffel.
Item alle den vaste doet vigilien cum IX lessen.29

Heeft voorts gemaect alle jaeren den Minrebroeders twee tonnen Hamburger 
biers.
(f. 36v) Item den Predicaren alhier een tonne Hamburch biers.
Item heeft30 voorts geordonneert jaeren te singen den VII getijden canonice ende 
onder vesper te gaen tot hair graff.
Heeft oock den executeurs gemaect jaerlicx een florenen omme thooren vanden 
rekenscap.

Andere lasten ende zwaricheijden bijden voorn. Reijnske hier opgelecht tot sekeren 
tijden toe, nae luijt hair testamente.

Meester Frans is gemaect tot zijn lijfstont jaerlicx V gouden gl.
Heer Wopke tot zijn lijfstondt V flor.
Eenen Tijaert genoempt ses g. gl. tot zijn lijfstont ende een camer.
Ana, Griete dochter ses florenen jaerlix tot hair lijffstondt.
Eenen Griete is gemaect tot hair lijfstont een camere.
(f. 37r) Reijnsck Sickes tot hair lijfstondt III florenen.
Den dochter van Alijt nijuwe Bagijnen Clooster bij Nijeuwehooff tot hair lijfstont 
II florenen.

Andere incompsten ende renten die wijlen Peter Jans zoon gemaect heeft tot 
onderholderinge van den VII getijden.

Inden eersten een philips gl. rente uuijt den halve huijssteede van wijlen Melle 
cuijpers huijs staende op de Nieuwe Stadt: XXV stuvers.

29  Latijn: nachtwake met negen lessen.
30  Later toegevoegd.
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Els, Lieuwe wevers weduwe geeft uuijt hair huijssteede staende op de Weert: XV 
stuvers.
Noch een koegras in Hijanthiema Fenne die Binte Wijbrants zoon ende Anscke 
zijn huijsfrouwe nu gebruijcken voor II fl.
Bernt Jacobs zoon metzelaer geeft jaerlicx uuijt zijn huijssteede staande op de 
Waert: XXIIII stuvers.
Noch heeft dezelve Peter tot ewige daghen geordonneert alle weken drie missen 
op Onse Vrouwe oltaer (f. 37v) ende naeder missen te gaen op zijn graff ende 
heeft dair toe besproecken ende gemaect twintich florenen siaers.

[71] De voors. Peter Jans zoon ende Jan Sijbrants zoon zijn vader hebben gemaect 
ende geordonneert ten ewigen dagen vigilie ende misse op hueren jairstonden ende zijn 
vrienden als te weten heer Jella Juwsma ende Sibbel Sittes hebben insgelijcx tot ewege 
dagen op hueren jairstonden geordonneert vigilie ende misse ende dincompsten die zij 
hier besproecken hebben zijn dese.

Inden eersten seven pondematen nijelandt omtrent Marsumma Wech die Dijrck 
Elbrichs nu gebruijct.
Noch IX eijnsen die Jan Janckes huijer heeft ende gelden jaerlicx: XXV stuvers.
Noch twee pondematen in de Mager Weijde die mijn heere den stadtholder nu 
gebruijct ende geeft jaerlicxe ter huijeren: II fl.

(f. 38r) Andere incompsten bij Frans Mennema ten voors. fijne besproecken.

Item vijff gouden guldens jaerlix uuijt den huijssteede van thuijs staende inde 
Foechstrate dair meester Jan barbier nu in woont, toecommende Dominicus 
Pijbe zoon: V g. gl.
Noch vier florenen jaerlix uuijt Geert Stegemans huijssteede ende thoff achter 
thuijs geordonneert tot II missen als vrijdaechs ende saterdages: IIII flor.
Noch een florenen rente uuijt Jelgers ende Jets Bartels huijssteede staende op de 
Tuijnen naest ande Steedswal dair Focke Cremer nu innewoont.
Noch vijff stuvers siaers uuijt de halve huijsteede daer naestleggende dair Gerrit 
Gerrits zoon nu bewoont op de Tuijnen: V st.
Noch seven stuvers uuijt Court wevers huijssteede op de Tuijnen: VII st.
Noch vijff stuvers siaers uuijt jonge Hans gardenairt huijssteede: V stuvers.
(f. 38v) Noch VII stuvers uuijt Bonne Wijttijes ende Yd zijn huijsfrouwe 
huijssteede bij tBolwerck opte Tuijnen: VII st.
Heijn ende Truijd geven jaerlixe van camersteede: VII st.
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Andere incomsten bij Feijcke Doetinga ten oczuijne als vooren besproecken.

Een stuck landts gelegen te Marsum dwelck Fedde Dotinga zijn broeder eertijts 
van meester Bucho ende heer Wopke tot zijn lijfstont gehuijert heeft voor VII 
flor., wair van de ses hier comen ende de VII tot den prooven van Marsum: VI fl.

Incomsten bij Sijouck Tzalings besproecken.

Een gouden gl. rent jaerlix die Lieuwe Benedics uuijt zijn goet geven sal ende 
twelck de abt van Mariegaerde nu ende naemaels betalen sal: I fl.
Twee flor. jaerlicx die Focke Wijthie zoon in Blije geeft van drie pondemaeten: 
II fl.
Eelck te Cleffens bij Clarecamp geeft jaerlix uuijt zijn goet: II fl.

(f. 39r) Andere incompsten bij Ythien moer besproecken.

Een gouden gulden renten jaerlicx die Douwe Wirtsma te Hallum geeft van IIII 
pondematen landts: I fl.

Andere incompsten bij Tijaert Hannija gelaten.

Een gouden gl. siaers uuijt Gerrit Vogelsancs goet toe Oosterwijrum: I fl.

Incompsten van Herman Cornelis.

Vijff gouden guldens siaers uuijt Peter Aernts steede bijden Brolbrugge: V 
florenen.

Van Heijl Peters Alijts.

Een gouden gulden siaers ende XIIII stuvers uuijt drie pondemaeten landts 
gechocht van wijlen heer Doecke, die Alijt Arents nu Jetz: I fl.

Van Lijsbet Douwes.

(f. 39v) Thien hoernse guldens jaerlix die Eelcke Willem zoon te Blessum uuijt 
zijn goet geeft, wair van men moet jaerlijcx tottet Heijlich Sacrament geven twee 
hornse gl. tot toortzen ende achthien stuvers tconvent van Sinte Annen binnen 
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Leeuwarden, alles naeden lesten wille van den voors. Lijsbet, ergo 31 hier: VI½ 
hornse guldens.
Noch drie hornse gl. uuijt Monte Goet te Blessum: III hornse gl.
Item XXXVI stuvers uuijt Jancke Mes huijs in de Hoochstraete besproecken tot 
missen inde jairstont van Lijsbet Douwes: XXXVI st.
Jelle Rienics zoon omtrent Dockum geeft van tachentich pondemaeten vijffthien 
fl., welcke huijringe gemaect zijnde bij wijlen meester Focke, heer Wopke 
ende Tijaert oppe Dijck, sal duijren totten jaeren XLIIII incluijs, vermidts den 
swaricheijt vanden dijcken te Wijrum wair mede dezelve landen belastich zijn: 
X fl.

[72] Andere incompsten besproecken bij Leijd Wijbe Grouwsteens dochter uuijt 
Wijrtsma goeden.

(f. 40r) Gielt Lieuwe zoon geeft uuijt zijn goet jaerlicx ses fl.
Trijn Cornelis weduwe geeft jaerlicx doer huer goet thien florenen.

Incompsten van heer Peter.

Ade Dircs zoon opt Bilgairt geeft jaerlicx III florenen van drije pondematen 
nijelandts: III flor.

Incompsten van heren Ghijsbertt.

Em, Peter Stapels weduwe geeft jaerlix ses gouden guldens voor vier pondemaeten 
mieden gelegen bij Marsum: VI g. gl.

Incompsten van heeren Douwe.

Engelsche Sijmon geeft jaerlicx uuijt zijn goet II fl.

Van Attijen Gerrit Goslics zoon.

Uuijt Gerrijt cannegieters huijs staende op de Nijestadt: XII stuvers.

31  Latijn: dus.
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(f. 40v) Van Lubbert schoemaecker.

Die heeft besproecken de Vde part van zuijs32 naeden doot van Lijsbet zijn 
huijsfrouwe op de Wase.

Incompsten van wijlen heeren Fedde eertijts pastoor deser kercken besproecken.

Graetz van Camminga geeft uuijt hair goeden te Anigum drie flor. ende seven 
stuvers.
Gherbrant Poppes te Ferwert geeft uuijt zijn goet jaerlicx een gouden gulden tot 
vigilien ende missen vanden voors. heren Fedde op zijn jairstont: I fl.
Een koegras in de Galge Fenne buijten der stadt die gedestineert zijn tot missen 
ende vigilien ende Epo Martena heeft dit in huijre gehadt voor een florenen tot 
zijn lijfstont: I fl.

Dijt oppe Eewal.

Jan Jacobs zoon te Jelzum geeft uuijt Yma te Bilgaerts goet dwelck Jan Kempe 
zoon nu toecompt jaerlicx VII flor.
(f. 41r) Gabbe Douwema geeft jaerlix uuijt zijn saete te Jelsum II fl.

Andere incompsten van Feijcke Kempes.

Dirck Wilems geeft jaerlicx uuijt Hinckema Goet te Hempens XVI florenen wair 
voor den priesteren int choor sullen singen altijt svrijdaechs op Sinte Anne oltaer 
requiemsmisse ende oeck vigilien: XVI florenen.

Van Thiet Benthiema.

Uuijt Bauck brouwers hoff ses olde schilden tot vigilien van drie lessen, facit hier: 
IIII flor. XI st. et oert st.
Grouw Teijts over Gercsbrugge alhier inden Pijlstege voor huer huijssteede: XXV 
stuvers.
Jelte metzelers stede gelt: XII stuvers.
(f. 41v) Tijesse Romcke zoon bij Jelger Poort van zijn huijsstede: XVIII stuvers.
Kempo Lieuwe zoon bij Jelger Poorte geeft uuijt zijn huijssteed: XX st.
dErfgenaemen van Wattije cremer geven jairlicx van ijtlicke huijssteden: XX stuvers.

32  Lees: ‘zijn huijs’.
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(f. 42r) Copia vanden declaratie ende bewijs vanden landen, renten ende incompsten 
toebehoorende der kercken van Sinte Vijt binnen Leeuwarden bijden voogden 
derselver kercken naevolgende den placcate van Keijserlijcke Maijesteijt, in date IIIden 
novembris anno XVc twee ende veertich overgegeven.

Inden eersten een saete landts gelegen te Oesterlietens daer Claer Frericx zoon nu 
ter tijt op woene, doende jaerlicx te huijre dartich gouden gulden.
Een saete landts gelegen te Goutum die nu Cornelis Tzallings zoon in huijre heeft 
ende gelt jaerlijcx ellef gouden gulden.
Bet een saete landts gelegen te Deijnum, die Willem Claes cruijner nu ter tijt 
gebruijcke ende gelt siaers vrijen gelts ter huijren sestien gouden gulden.
Noch seven pondemate nijelandts fenne gelegen (f. 42v) bij Marsum, die Lijome 
opt Nijelandt nu gebruijckt ende dan jaerlix ter huijren elleftehalven golden gl.
Noch twee pondemaeten gelegen bij Marsuma Wech in Rensck Canters weijde 
die die voors. Rensck nu gebruijckt, geldende jaerlicx ter huijr derdenhalve 
gouden gulden.

(f. 43r) Dese landen voor gespecificeert zijn der kercken onlancx gelatiert33 ende 
besproken van wijlen Tijaerde Eelkes ende soude huijdensdaechs meerder van huijre 
sijn, dan hebben die meijers van dien bij tleven vanden voorn. Tijaerdt daer van 
vercregen een huijringe toe hun liefstont.

Noch heeft die kercke vier rooden feens op Hardegarijp van Tijman Frericx zoon 
vercocht.
Jan Wales gebruijct anderhalff pondemaeten nielandts mieden op Deijnumma 
Nielandt bij die Lichte Wech, besproken bij Taedt Uppema dochter, huijsfrouwe 
van Jelle sluijter ende gelt ter huijren twee gouden gl.
[73] Uuijt Jacob Isbrants goet compt den kerck II pondemaeten nijelandt, 
geldende II g. gl.

Koegrasinge.

(f. 43v) Item twee koegrasingen in Hiantijema Fenne die nu Andries Andries zoon 
gebruijct ende geeft ter huieren vier gouden gulden.
Noch twee koegrasinge in Hiantijema Fenne die nu gebruijckt Jelle smidt ende 
doen jaerlix vier gouden gl.

33  Lees: ‘gelegatiert’.
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Noch twee koegrasinge in dieselve Hianthiema Fenne die Peter goltsmit in huijre 
heeft ende doen vier golden gulden.
Bet twee koegrasen inden selve fenne die Anscke Gerrijts gebruijct, jaerlix voor 
vier gouden gulden.
Vijff koegangen in Hiantiema Fenne, nae luijt Tijeedts Beentiema testament, 
dwelcke nu die pater gebruijct ende sal ter causen van dien nu questien vallen.

(f. 44r) Pachten van huijssteeden ofte gronde tinsen.

Een huijssteede staende toe Cammingahorne waer op zekum34 huijs staat, be-
hoerende Anthonis van Hees ende doet jaerlicx een olden schilt: XXI st. min een 
doijt.
Uuijt Tijaerde Eelkes steed compt den kercke jaerlix een gouden gulden ende de 
Sacraments voochden oock soe veel, hoewel die kerkvoichden noijt in possessie 
sijn gewest ende daeromme questie vallen sal.
Uuijt Willem schroors steed toe Cammingahorn inden Hoochstrate compt den 
kercke: XXIIII st.
Uuijt den huijssteede gelegen bij tBolwerck opden Waze daer eertijts de 
scerprichter placht in te wonen: IIX st.
Uuijt Hendrick van Bommels steed op die Niestadt: XVIII st.
(f. 44v) Uuijt den steede daer Claes Vlamincx huijs plachte opte staen, een 
florenen : I g. gl.
Dijrck wevers steed inden Cleijnen Kerckstrate geeft jaerlicx XX stuvers ende van 
sijn camers steed X stuvers: XXX stuvers.
Sijbet schroers steede inden Cleijnen Kerckstraet geeft jaerlicx XX stuvers.
Ide Mens dochter camer steede gelegen ten noorden van jonffrouwe Popke huijs, 
geeft jaerlicx tien stuvers.
Die camersteede in Sinte Annen Straeten toebehoerende Thomas Jacobs zoon, 
gelt jaerlix XII stuvers ende sal die voors. camer nae den doot van Thomas ende 
Fed sijn huijsfrouwe der kercken toebehoeren: XII st.
(f. 45r) Die stede van Reijtze camer in Sinte Annen geeft jaerlicx XII stuvers ende 
die selve camer behoort den kerck oock toe.
Uuijt den camersteed waer inne Tieth Folkarts dochter meenigen jaeren gewoent 
heeft, gaet jalicx tot der kercken tien stuvers; deselver camer compt den kerck 
insgelijcx toe.
Hessel Hans steede inden Bagijnen Strate daer blijnde Gerke gebruijct heeft, gelt 
die kercken jaerlijcx XIIII stuvers.

34  Lees: ‘zeker’.
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Peter timermans steede opden Waerdt geeft jaerlix twee olde schilden, waer aff 
Bastiaen wevers steed die helft betaelt: II lb. II philips gl.
Beldersche Sijmons huijssteede op den Waerdt geeft jaerlicx XXI stuvers.
(f. 45v) Sijts Bottes huijssteede in Sinte Jacobs Strate achter Hilgondt Adams huijs 
geeft der kercken jaerlicx II philips gl.: II lb. X st.
Uuijt Johan Wilthies zoon huijssteed opden Werdt die die rentmeester nu 
gebruijckt, compt der kercken te boven jaerlix twintich stuvers.
Swaen inden Cladden inden Speelmans Straete geeft uuijt haer steede IX stuvers.
Uuijt Heijne bogemakers steed in Mennema Strate een florenen: I lb. VIII st.
Uuijt Andries glaesmakers huijssteede opden Nieuwe Stadt compt der kercken 
jaerlix anderhalven gouden guldens: II lb. II st.

(f. 46r) Diversche landtrente ende andere incompsten.

Uuijt Sijmons goedt toe Medum compt der kercken jaerlicx twee gouden guldens 
ende seven stuvers: III lb. III st.
Uuijt Anna Sijbrants goet toe Dijcksterhuijsum compt den patroon jaerlix XII st.
Uuijt Jacob Tiessinge goet te Jelsum compt den kercke jaerlicx te boven twee olde 
schilden; dese parceel staat nu in questie: II lb. II philips gl.
Epo toe Goengium geeft van vijff pondemaeten aldair die ene Hijlck, Romsche 
Hijlck, besproken heeft, dartich stuvers: I lb. X st.
Uuijt den sluijs gelegen int zuuijd vander stadt bart ende ontfanckt die kercke 
jaerlicx hondert gouden gulden: IcXL lb.
(f. 46v) Noch heeft die kercke een gouden gulden losbaer renten uuijt den Lutke 
Fenne te Leckum, nae luijt den brieff daer van sijnde: I lb. VIII st.
Uuijt des stadts wage compt der kercken jaerlicx seventien gouden gulden XI st.: 
XXIIII lb. VI½ st.
Uuijt mijn heer doctor Wpko a Burmannia benifitie oft den sacristie boert die 
kercke jaerlicx XVIII st.
Tichelwarck gelegen buijten den stadt op Huijsuma Landt dwelck Claes Jelles nu 
gebruijckt, brenckt ter kercken te profijte van elcke brant, seven duijsent steens.
Die camer inden Kerckstrate staende naest Heijl Spanneburgers huijs behoorende 
[74] den patroen doet jaerlicx twee philips gulden: II lb. X st.
(f. 47r) Noch heeft die patroen een huijs bij Sinte Katherinen Poorte ten west van 
twater, geldende des jaers VII½ golden gulden; dwelck bijden stadt nu cortelinx 
es affgebroken: VII½ gouden gl.

(f. 47v) Noch vendiceert die kercke anderen incompsten, renten ende landen bij 
diversche personen besproken, waer van die testamenten ende wetenscap nu cortelijcx 
eerst tot kennisse vanden voochden es gecomen, waeromme dat zij ter cause vandien 
dagelicx processen sustinerende ende noch sullen moeten aenvaten.
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Inden eersten een saete landts gelegen in Dijckstera buijren te Goutum daer 
Beerde Poppe wedue op plach te wonen, die die voochden overlange gecochte 
heben van Taede Sacke Veijskera wedue inden jaer XVcIIII, naeden olden 
anbrengh geldende VI g. gl.
Item achtien pondemaeten landts gelegen in Tijaerdema buijren te Wirdum 
die in voortijden der kercken voors. gelegatiert sijn bij heeren Mamme, wijlen 
perpetuus vicarius35 der voors. kercken, welcke legaet gheen effect solde nemen 
dan nae het versturven van sekeren personen nu all overleden nae imhouden 
vanden testamente daer aff sijnde, dwelck nu ten handen van den voochden es 
gecommen.
(f. 48r) Item een halve huijs staande opden houck bijden Vischmaert daer eenen 
Epe inne woent, Jacob backers erven opt zuijde ende Isbrant kistemaker opt 
noorde naestlegers, ter cause vanden welcken nu ter tijt processe hanckt.
Hier en boven bevinden die voechden dagelicx anderen beschijn van landen ende 
renten dier der kercken over menigen jaeren affgetogen sijn bijden voochden 
vanden armen deser steden, waer van zij gedencken van dage te dage nader 
te inquireren ende vernemen, presenterende als dan naeder verclaringe ende 
specificatie vanden selven ende oock van alle tgene ware inne mijn heeren van 
tgene voors. es, sullen versoecken breder kuntschap te hebben zoe zij voechden 
sijnde nieuwes inden administratie gecommen, niet claerdere tvoors. inventarijs 
hebben moegen overmidts ignorantie overgeven.
Aldus bijden voochden voors. gedaen ende vollenbracht, in kennisse van mij.
Ende was ondergeteijckent: M. Rommarts.

(f. 48v) Inventarijs bijden kerckvoechden der kercke Niehove inden voorn. ende 
naevolgende den placcate voors. overgegeven.

Landen

Inden eersten heeft die kercke voors. een cleijne fenne gelegen opden Singelswall 
buijten Sinte Katherinen Poorte, hebbende den convente van Jacopijnen ten 
noorden ende den E ten suijden naestlegers, doende jaerlicx ses gouden guldens; 
welcke fenne die voors. kercke deene twee jaeren ende die van Camminga dander 
twee jaeren gebruijcken: VI gouden gulden.
Item een ponsmate saedlandt op Jelsuma Nijelandt uuijtgecomen van salige 
Doeke Martena, leggende in Rensck Kamstema landen, waer van die gebruijckers 
niet meer dan twintich stuvers jaerlicx offereren te betaelen: I lb.

35  Latijn (vicarius perpetuus): vaste plaatsvervanger van de pastoor; priester belast met zielzorg.
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Koegancken, landtrenten ende gronden tinsen.

Een koeganck in Jantiema Fenne doende jaerlijcx twee gouden gl.
Item uuijt Mellema goet toe Huijsum uuijtgecomen (f. 49r) van Kempo Abbema 
voorvader, ontfanckt die voors. kercke jaerlicx anderhalven golden gulden.
Uuijt Joannes goldsmidts steede in den Hoochstrate ontfanckt die kercke jaerlicx 
dardenhalven olden schilden.36

Jan Ede zoon steede daer bij doet de kercke insgelicx dardenhalven ouden schilden.
Cornelis brouwers steede opden Hoeck doet den kercke jaerlicx drie gouden 
gulden.
Wijck Sijbrants steede, alias Jan van Nijmwegen steede, doet jaerlicx den kercke 
een olden schilde.
Item Grete Heijnes steede op den Hoech, thuijs behorende Obbe Dirck zoon 
ende Jan Adams, doet jaerlicx den kercke een halve golden gulden.

(f. 49v) Dese nabes. parcelen bevinden die kerckvoichden doer aengeven mede den 
kercke toebehooren dan hebben noijt daer aff ijet on[t]fangen.

Sabble Douwema steede toe Cammingahorn.
Noch een huijssteede opden hoeck van den Pijlstege dair Claes scuijteferver 
woent.
Aldus bijden voors. gedaen, in kennisse van mij.
Ende was ondergeteijckent: M. Rommarts.

(f. 50r) [75] Inventarijs ende bescrivinge overgegeven bij jonffrouwe Rijnts, Wijtie 
Camminga weduwe, vanden goeden behoorende tot een vrij leen genoempt Wattie 
Camminga leen.

tFijrtich klinckarden des jaers uuijt dat goedt thoe Medum, dair Jantien, Reijne 
Claes weduwe op woont ende behoort die beterschap van tselve leen tot dat huijs 
toe Kamminga Burch.
Item twee huijssteden achter tolde stijns bij Sinte Anthonis Gasthuijs binnen 
Leeuwarden wair aff die eene steede onbetummert lecht ende op den ander steede 
eene Kuert kistemaker een huijs heeft getimmert, doende die selve steede toe 
pacht tien stuvers des jaers.
Leggen37 noch achter tvoors. stijns huijssteden, dan is onseker offt zij tot dat 
voors. leen, dan onder tparceel van Frans Camminga behooren.

36  Doorgehaald ‘gouden gulden’.
37  Hierna doorgehaald ‘voorts’.
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Is voirts warachtich zoe tvoirs. leen te cleijn (f. 50v) is omme priester daer op te 
moegen holden dat Wijttie Kamminga, salijge gedachtenisse, van den bisschop 
van Uuijtricht heeft geimpetreert, dat hij [ende] zijn successores, besitters van 
Kamminga Burch, tselve leen op thuijs van Kamminga Burch offte elders nair 
hoir belieffen moegen doen bediemen.38

Verclaren voorts jonffrouwe Rijnts met huer kinderen zoe niet en is gebleken 
van eenige fundacie die bij Wattie Dekema alias Camminga van tvoors. leen is 
gemaect, dat het tgene te voeren overgegeven is niet uuijt vrije wille van Wijttie 
Kamminga dan uuijt cracht van enijge fundatie is geschiet.

(f. 51r) Bescrivinge bij juffrouwe Rijnts voors. gedaen van den landen, renten ende 
goeden, behoerende tot die kappelaenscap van Kamminga burch.

Douwe Saskers Goet toe Leckum waer op Douwe Saskers woene, is groot aen 
parceelen als hier nae volcht.
Te weten drie fennen zijnde groot XI pondemaeten V eijnsen XVI penningen, 
dair Bauwck, Jacob van Wijringe wedue ende derffgenaemen van Teij Frerick 
zoon opt west ende Goijck, meester Tiepke weduwe opt oest zijn naestlegers.
Item VI pondemaeten maede landts, dair die patroen toe Leckum opt noordt, 
Wijtie Camminga op Amlandt met derffgen. van Sicke Camminga opt zuijdt 
zijn naestlegers.
Noch IIII pondematen maedt landt dair meester (f. 51v) Johan Buijgers opt west 
met vier pondemaeten, Haije Camminga met vijff pondemaeten, die patroen toe 
Leckum met een pondemaete ende Heindrick schomaekers erffgenaemen met 
twee pondematen, alles oppet oest naestlegers.
Noch vierdehalff pondemaete maede landt gelegen op Bletsaerdera Meers wal 
dair die patroen van Rijperkerck aen alle kanten is naestleger, uuijt geseijde dat 
voors. meer dwelck op noordt is naestleger.
Een pondemate guedt landt, Haije Kamminga opt west ende noordt ende die 
Heeren Wech opt oest zijn naestlegers.
Uuijt dese voors. zate buert die priesters toe Leckum vier gouden gulden ende die 
patroen aldair een gouden gulden.
Gelt die voors. zaete boven den lasten toe huijr sestien golden gulden.

(f. 52r) Noch behoeren tot dat cappelaenschap voors. deese naevoors. huijssteede ende 
renten.

38  Lees: ‘bedienen’.
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Item Philips Discanters huijssteede geldende III olde schilden.
Maij Martens weduwee huijssteede geldende III olde schilden.
Isbrant kistemakers huijssteede geldende twee olde schilden ende een halve.
Albert wevers steede geldende derdehalve olde schijlden.
Item een golden gulden die jaers uuijt Wevers goedt toe Leckum dair Ysbrant 
Nannes op woont.
Noch uuijt tviertiens guldens die jaers die betaelt worden van den besitters van 
Kamminga Burch.
Die dienst vanden voors. twee leenen wordt bewaert van heer Frans, cappelaen 
op Kammingha Burch.

(f. 52v) Bescrevinge vanden goeden geven tot reparatie vanden capelle bij Kammingha 
Burch.

Inden eersten twee delen vanden steede waer op Wopke metselaer plach te wonen, 
gelegen naest aenden Wal, doende dit jair vier ende twintich stuvers; dese steede 
wordt gebruijckt bijden stadt Leeuwarden.
Item die twee delen vanden stede naest Sinte Catherine Kercke opt zuijden 
dair Luijtie tapp[er] op woent, geldende jaerlicx derdehalve gouden gulden vier 
stuvers.
Dese allen toirconden hebben Frans Camminga ende39 Georgien van Roorda, 
ter beden van jonffrouwe Reijnts voors., huer handen ende naemen hier onder 
gestelt opden XXIIen dach decembris, anno XVc XLIII.
Onder stondt geteijckent : Frans van Camminga, Georgius Roorda.40

[75]

39  Er staat bij vergissing tweemaal ‘ende’; tweede keer in de tekst weggelaten.
40  De volgende twee folio’s (f. 53r en f. 53v) zijn blanco.
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2. Leeuwarderadeel

(f. 1r)41 [76]
Leeuwarderadeel

Wirdum
Swichum
Goutum
Hempens
Huysum
Teerns
Leckum
Medum
Jelsum
Cornium
Britsum
Steens
Finckum
Hium

(f. 2r)42 De patroens landen ende renten tot Wirdum.

Inden eersten heeft hij een halve saete oppe Hem binnen Wirdum daer eenen 
Wlbe Lijeuwe soon op woent, waer aff die ander helft toe coompt Lijeuwe Hottye 
soon te Aengum, groet weesende seven pondemaeten saedland, XVIII ponde-
maeten fennen ende vyftien pondemaeten meeden.
Noch bruijct de selve Wlbet IIII pondemaeten nijlandt op Techma Nijlandt, 
hwaer van die een lecht int Fyffte Keer vandie Swette, Peer Foecke soon opt 
noordt, Ydtz Gerrits soon opt suijdt naestlegers; die twe pondemaete int Derde 
Keer, IJdts Gerrits soon opt suijdt, Douwe Jettze soon opt noordt naestlegers; die 
IIIIe pondemaete int Anderde Keer, dije cappellanije van Unije opt suijdt, Aucke 
Jonge43 soon opt noerdt naestlegers.
Dese halve saete mette vier pondemaeten brencht siaerlicx die patroen nu op XX 
g. gl. XXVII st. ende den patroen to Swich[um] een andries gulden.

41  Hier weer opnieuw begonnen met de nummering.
42  De vorige folio (f. 1v) is blanco.
43  Later toegevoegd.



139

(f. 2v) Noch heeft die patroen een saete toe Wartne daer eenen Aeltse Aeltse soon 
op woent, vyff koegangen hoegh lant, die Feer opt noort, Lijts Hellinge goet opt 
suijdt naestlegers.
Noch XIIII koegangen plat leeglandt ende XVI pondemaeten meeden daer aen, 
Campstera opt weest, Thijs Jans soon van Grouw opt oest naestlegers.
Noch een mansmedt genoempt Bouwema Troest, Lijuwe Mellema opt west, 
Rijoerdt Feijtsma opt oest naestlegers.
Noch negen pondemaeten woltslandts meeden, de Lange Sloet opt noordt, Lijts 
Hellinge goedt opt suijdt naestlegers.
Noch drie pondemaeten, daer Rijoerdt Feijtsma opt noordt, de vicarie toe Wartna 
opt zuijdt naestlegers.
Noch anderhalf pondemaeten, die Saijter opt suijdt, tMeenschaer opt noordt 
naestlegers.
(f. 3r) Noch twee pondemaeten wildtland, die Langesloet opt zuijdt, Suwalstra 
patroen opt noordt naestlegers.
Noch vijer pondemaeten wildtlandt toe Wartne, die Lange Sloet opt noerdt, die 
vicarie opt suijdt naestlegers.
Noch drije pondemaeten wiltlandt, op meeste jaeren nichel.
Dit voors. brengt op XXI fl. ende coompt dije armen hijr aff in Wirdum die derde 
paert.
Trijn Everts toe Wirdum bruijct twee koegangen met huer huijstede, Ticchelwerck 
opt noert, die vicarie opt suijden naestlegers.
Noch vier pondemaeten meeden, dije costerije op westende, die pastorie opt 
noerdtoest naestleegers.
(f. 3v) Noch twee pondemaeten, Graedts Hans opt suijdt, Claes toe Zwichum opt 
noert naestlegers.
Brengt op VI enckel guldens.
Item Lijuwe ticchelaer woenende opt Tichelwerck, seven koegangen met die steed 
van Tichelwerk, Jantzen Hillebrandts opt noordt, die patroen opt suijdt naestlegers.
Noch vierdehalve pondemaeten nijlandts meede opt Tecchamalandt, die Swette 
opt west, Sijuw Wyties te Goltum opt oest naestlegers.
Noch twee pondemaete int Anderd Keer, Wijbe Jelderts opt suijdt, Pier Foecke 
soon opt noort naestlegers.
Noch derdehalff pondemaeten in Tijrckenburch, seer leech, heer Kempo opt 
noort, heer Otto opt suijdt naestlegers.
(f. 4r) Noch een pondemaete leech, Homme Kampstera opt west, Gerrit Frericx 
soon opt oest naestlegers.
Noch twee pondemaeten, die Maer opt noort, sekere weesen opt suijdt naestlegers.
Dese voors. landen heeft Lieuwe voor sijn arbeijdt ende daer toe X gl. gulden 
tsijaers.
Tijepke toe Sijaerdt acht koegangen op goede droege jaeren, Jousma opt noordt 
ende Hottze Aede zoon opt suijdt naestlegers.
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[77] Noch sestehalf pondemaeten meeden, halff hoech ende halff lech, de pastorie 
opt noort ende die Hoijwech opt suijdt naestlegers.
Is waerdich voor die patroon III g. gl. ende die vier priesters elcx een davidts 
gulden.
(f. 4v) Jelle Baucke soon te Tzijaerdt II pondemaeten terpland, nu graslandt.
Item Sijbren Jarich soon II pondemaeten oltlandts leggende in negen ponde-
maeten, daer aff hem toecomen III pondemaeten, Jaccle Rencx soon ende Aesge 
Sicke soon erven de ander IIII pondemaeten ende XV eijnsen nijlandt in ses 
pondemaeten over hooch ende leech, de reste Sijbren toecommende; brengen  
op I½ fl.
Item Douwe Jetze soon een pondemaete nijelandt leggende in tien pondemaeten, 
ende twee pondemaeten oltlandt leggende in twintich pondemaeten; brenghen 
op I½ fl.
Jacob Jans soon III pondemaeten nijlandt meentschaer int Middelkeer van die 
Zwetten, Eling Hottije zoon opt suijdt, XII pondematen Seerp Broers soon ende 
Hebbe erfgenamen,44 Haije Tijepcke soon opt noort naestlegers.45

Noch een pondemaete, opt weest die Zwette, opt oest Sijeurt46 schroer toe Goutum.
Brenght siaers op IIII g. gl.
(f. 5r) Peeter oppe Lappe III½ pondemaete nijelandt op Roirdhuijstera Landt, die 
pastorie te Roordahuijsen opt noordt, opt suijdt XII pondematen Seerp Broers 
soon ende Hebbe erffgenaemen naestlegers.
Noch III½ pondemaeten47 in de Fenne, Camstre naestlegers.
Noch II pondemaeten min twee eijnsen meedlandts oppe Lappe, Kamstre over 
al naestlegers.
Brengt op IX enckel gulden.
Item drie pondemaeten in sekere IX pondemaeten toe Grouw in Oedsmae goedt, 
daer Feijcke Dircx zoon op woent.
Brengt op IIII½ st.
Pijbe Gerloffsma wedue I½ g. gl.; doch een olt register hold, Reynscke Foeckes 
heeft inde huijere IIII pondemaet voer IIII hoernse gl.
(f. 5v) Ayle Haije soon, meijer van Wattije Camminga een philips gulden; 
doch holt een olt register, een pondemaete after Ocke Fenne, ende similiter die 
anbrengh anno XI een pondemaete.

44  Hier is later een fragment doorgehaald; waarschijnlijk een vergissing van de kopiist, want het 
betreffende fragment (‘XII pondematen Seerp Broers soon ende Hebbe erfgenamen’) volgt 
verderop.

45  In de linkermarge van dit fragment staat ‘#’.
46  Later toegevoegd.
47  Later toegevoegd: ‘III½ pondemaeten’.
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Sicke oppe Hem een g. gl.; doch holt een olt register IIII pondemaeten.
Eeling Hottije soon VIII philips gl.; doch holt die anbrengh van Oene Sijbe soon 
VIII g. gl. XIIII stuvers, die gulden met XX st. te betaelen.
Uuijt Saeckema goet een g. gl.

Steeden.

Foppe cremers huijssteede: XIIII st.
Die schoelmeesters huijssteede: VII st.
Hil Wopkes huijssteede: XIIII st.
Reeme Jans huijssteede: XII st.
Sijmon Frericx zoon huijssteede: XIIII st.
Cornelis Tomas zoon steede: VII st.
Jacob wevers huijssteede: [...]48.

(f. 6r) Landen ende renten die pastorie in Wirdum toecommende.

In den eersten heeft die pastorie een weijde van sevenende twintich koeganck, 
die Heeren Wech opt suijdt, Pijbe Geroltsma, Wijbe Haije soon ende Homme 
Campstera opt noordt naestlegers.
Noch een camp buijten sijn singel van twee koegangen ende weerd meest van 
peerden gebruijct voor gaen ende comen.
Noch over tVeer van die camp VI pondemaeten meeden leggende in XII 
pondemaeten, doch sijnt niet meer in die maedt bevonden dan X pondemaeten 
IX eijnsen XIIII penningen, waer aff die andere ses die wedue van wijlen salige Ewe 
Fritsma toecommen ende wandelen alle jaeren ende sijn in dese XII pondemaeten 
drie leeghlandt.
Noch II pondemaeten leegh meeden, die boevenscreven XII opt noordt ende 
Jurien oppe Werp opt suijden naestlegers.
(f. 6v) Noch XXIIII pondemaeten meeden, die negen hooch ende die andere 
leech, opt noort heer Kempo prebende, opt suydt die pastorie ende costerije 
naestlegers, hier aff sijn vyff pondemaeten leech vertichelt ende zijn oock hier in 
XII pondemaeten leech,49 heetende die Lange Dam, daer voor staet die pastoer 
die cost van de reparatie vander kercke.
Noch VII pondemaeten hoochge meeden, de prebende te Swichum opt suijdt 
ende Jousma meijerssche op noort naest.

48  Geen bedrag ingevuld.
49  Het fragment ‘vertichelt ende zijn oock hier in XII pondemaeten leech’ is later in linkermarge 

toegevoegd.
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Noch IX pondemaeten hoochge meeden, heer Keimpo prebenda opt noort ende 
die Hoijwegh opt suijdt naestlegers.
Noch VI pondemaeten leegh, opt noort die wedue van Reijn Aluwe ende die 
patroen opt suijdt naestlegers.
Noch een pondemaete leegh in Homme Kampstera Laege Meeden.
(f. 7r) Noch VIIII pondemaeten leegh ende cleijn, die pastorie opt noordt, die 
costerie opt suijdt naestlegers.
Van dese voors. landen bruijct die pastoer [78] sulffs vyff koegangen in die weijde 
van XXVII koegang mette kampe bij sijn huijs ende VII pondemaeten hoege 
meeden; tsurplus brengt siaers op vyftich gouden gl.
Noch XXIX pondemaeten nijelandt, waer aff die XXI½ leggen opt noordt 
vanden Hoijwech ende opt suijdt van Graets Hans wedue landen, noch drie 
pondemaeten hier aen opt west.
Noch II½ pondemaete, Frans Rijordt soon opt suijdt, Romcke Vincent Hermaene 
meijer opt noert naestlegers.
Noch een lange pondemaete over twee keer, Sack Deckens opt noordt, Romcke 
voors. opt suijdt naestlegers.
(f. 7v) Noch een pondemaete in Costlandt, Otte opt noort, Graets Hansens opt 
suijdt naestlegers.
Dese bovengescreven XXIX pondemaeten nijelandt brengen op XXXI g. gl. ende 
moet daer voor die pastoer inde kerck holden wijn ende broet soe veel inde kercke 
ende voor crancke te berechten van noede es.

Pachten den pastorie toebehoerende.

Uuyt Rippert Yghe soon saete bij Follinge: II g. gl.
Uuyt Oenama: I g. gl.
Uuyt Tzijepke to Tzijaerts saete: een davidts gl.
Doet IJefs steedt: XXV st.
Coster steedt daer IJepe Suuerdts zoon op woent: XX st.
Sinte Anna huijsstedt: XX st.
Uuyt Yvo Fritsma kamp: XII st.
Uuyt Sijbren Jarich saet: XII st.
Uuyt Allema saete: XII st.
(f. 8r) Uuyt de wedue van Reijn Aluwe saete: IX st.
Uuyt twee pondemaeten Pieter Tzalings soon toecommende, van Sijttije Oenes 
besproecken.

Dese naegescreven landen ende renten commen toe die vicarie in Wirdum.

Inden eersten XVIII koeganck buijten die buijeren, die Hoijwegh opt oest, Eewe 
Fritsma int west naestlegers, brenght op die koeganck: I½ fl.
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Noch ses koeganck affter huijs vande vicarie, in oest (f. 8v) Onema prebende, int 
west Unija Wech naestlegers; dese werden gebruijct bijden prebendarius.
Item vier pondemaeten Wirdumma Nijelandt, opt suijdt Hommo Kampstra, opt 
noort Wattzie Kamminga naestlegers,50 brengt op de pondemaete: I fl.
Noch XX pondemaeten hoochlandt op de Heckmeeden, int west ende suijdt 
Seerp Wijbe soon naestlegers, de pondemaete: I fl.
Noch derdehalffve pondemaete hoechlandt by Uuytgaerdera Wech, naestlegers 
int west Hommo Kampstra, int oest Sack Deckens wedue.
Hier van bruijct dije prebendarius negendehalve pondemaete, waerdich sijnde 
sijaers IX gl.
(f. 9r) Noch IIII pondemaeten leegh, dije XX pondemaeten opt west, opt suijdt 
Sack Deckens, brengen op de pondemate: ½ fl.
Noch drie pondemaeten leegh, de Faert naeden Meer opt noort, Tijepke toe 
Sijaert opt oest naestlegers.

Die pachten.

Wattye Kamminga: I gl.
Pieter Tsaelincks zoon te Sneeck: XII st.
Tiepke te Sijaert: XXIIII st.
Sijbren Jarichs zoon: XVIII st.
Allema Goet: XII st.
Rippert Yge zoon Goet: X st.

(f. 9v) Dese naegescreven landen ende renten commen to die prebende in Wirdum die 
nu ter tijt bij heer Kempo Unije bedient werdt.

Int eerst die fennen van welcken men de somma van pondemaeten nijet 
can vereysschen, halff hoegh, halff leghlandt, ende moegen vueden XXII 
schaerbeesten,51 ant oest dat personnaetschap van Zwichum, ander andere sijde 
de vaert naestlegers ende moegen opbrengen drie maerschip suijvel siaers.
Noch XXII pondemaeten hoechlandt meeden, tpersennaetschap toe Wirdum ant 
suijdt, Hommo Kampstra int noert naestlegers.
Noch vyff pondemaeten, Otgher in Warrega ant oest, Hommo Campstra ant 
west naestlegeren.
(f. 10r) Noch III½ pondemaeten, heer Jettzije ant oest, heer Otto ant west 
naestlegers.

50  Hierna doorgehaald: ‘dese werden gebruijct’.
51  Later toegevoegd: ‘schaer’.
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Noch I½ pondemaete, heer Jettzije ant zuijdtoest, Jouw Jousma opt noertwest 
naestlegers.
Noch een pondemaete, Wattzie Kamminga opt suijdt, Gerolt Feytsma opt 
noorden naestlegers.
Noch een pondemaete, Hommo Campstra opt suijden, Abbe Tijaerdts zoon ant 
noerden naestlegers.

Leeghe landen daer men op natte jaeren thoij nijet van rispen mach.

(f. 10v) Vyff pondemaeten, Romcke in Warrega ant suijdt, de patroen te Wirdum 
ant noert.
[79] Noch drie pondematen, de costerie opt suijden ende Gala Galema opt noert 
naestl.
Noch II½ pondemaete, Unije Tonge ant suijden, Gale voorn. ant noerdt.
Dese landen behoeren dije beesten winters ende moegen opbrengen een tonne 
witte butters, welck men weder behoefft tot oncosten van hoijnge.

Verhuijerde landen.

Inden eersten IIII pondemaeten, Abba Tijaerts zoon ant zuijdt, Otto Jelle soon 
opt noort naestlegers; brengen op II enckel gl.
Noch II pondemaeten, Wijbe Jan Ripperts ant suijdt, Elinck Hottije zoon ant 
noort naestlegers; brengt op I enckel gl.
Die gemeene landen soe boven in des pastoers register gescr. es.

(f. 11r) Pachten.

Uuijt Oenema: I g. gl.
Van Tiepke te Tsiaert: een davids gl.
Uuyt Allama: XII st.

Dese naescreven landen comen toe den vierden priester toe Wirdum.

Twee cleijne fennen van acht koeganck, die cleynste lecht ant huijs, die ander die 
wech nae Tzijaerd opt oest, heer Otto opt suijdt naestlegers.
Noch IIII pondemaeten meedlandt, die wech voors., Ydts IJdts zoon opt suijdt 
naestlegers.
(f. 11v) Noch IIII pondemaeten op Heckmeede, Sipke Minthie weduwe ant west, 
heer Kempo opt suijdt.
Noch drie pondemaeten, Sacke coster opt oest ende noordt, die pastorie te 
Wirdum opt suijdt ende west naestlegers.
Noch drie pondemaeten, de pastoer opt west, Kampstra opt oest naestlegers.
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Noch een pondemaete, de coster opt oest, de pastoer opt suijdt naestlegers.
Noch twee pondemaeten heer Otto leen ende den vierden priesters tsamen 
toecommen, ongedeelt, de patroen opt oest, heer Kempo opt west ende noort 
naestlegers.
Noch I½ pondemaete, leggende in Oene Tjalincks zoon erfflanden op Heckmeede.
(f. 12r) Noch nae een oldt register, II½ koeganck in Heer Kempe Fenne, 
verhuijerdt voor een carolus gl. Dit voors. es olt landt, hoech ende leech onder 
den anderen.

Nijelanden.

Ten eersten II pondemaeten int Costlandt toe Braerdt, Eelijngh Hottije zoon opt 
suijdt, Saecke Ant zoon opt west ende noordt naestlegers.
Noch twee pondematen int oudt saetlandt, Gerolt Feytsma opt oest ende west, 
Graets Hansses wedue opt suijdt ende noort naestlegers.
Noch I½ pondemaete, Bauck Jacobs opt oest, die Zwette opt west naestlegers.
Noch I½ pondemaeten, opt oest Tzijette Wtte zoon, opt west Matheus Sape zoon 
naestlegers.
Dese voors. landen sint voor XXXI gulden verhuijrt.

(f. 12v) Pachten.

In Jouwsma Guet: III g. gl.
Uuijt Oenama: I gl.
Uijt Rippert IJghe zoon saete bij Follinghe: XXIIII st.
Uuijt Tzijepke saete: XXIIII st.
Uuijt Allama saete: XII st.
Uuijt Sijbren Jarichs saete: XVI st.
Uuijt de weduwe van Reijn Aluwe saete: IX st.
Uuijt Tijaerdt IJefs huijssteede: XII st.

(f. 13r) Dese naescreven landen comen den vier priesteren te Wirdum gelijck toe.

Inden eersten Saclama Staeten met huijs ende hoernleger, nae hluijdt sekere reces, 
met XL pondemaeten landts, waer van ontrent tijen sijn saetlandt, opt noert die 
Fier, opt suijdt tHiem naestlegers.
De andere landen leggen inde fennen ende meeden int gemeen; hier uuijt buerdt 
de patroon I g. gl. ende brengt die vier priesters op XXXI g. gl.
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Noch II pondemaeten in52 Pier Foecke soon fenne opt suijdt, Teccheme Wech 
opt noert naestlegers, in salige Autse XIII½ pondemaeten; brengen siaers op II 
g. gl.
Noch twee pondemaeten op Weijdumma Nijelandt, die vicarie te Weijdum opt 
suijdt, Foppe Sijeurdts zoon opt noort naestlegers, brengen siaers op II g. gl.

(f. 13v) De landen vanden proven ende leen van Oenema te Wirdum.

Int eerst die fenne groet XXIIII pondemaeten, wat leech meede daer in 
ongemeeten, opt suijdtoest de vicarie, opt noertwest ende suijdtwest de patroen 
ende Janthien Hillebrants wedue, opt noertoest Marij Jousma, opt zuijdoest de 
Kerckwech.
Noch acht pondemaeten opt noertoest vanden Kerckwech nae Heckmeedemer 
Hoijlandt [80] tusschen pastoer opt noortwest ende noordt, Hommo Campstra 
opt suijdoest.
Noch opt suijdwest vanden Wech XIII½ pondemaeten leech, opt suijdt den 
sacrist oft vierde priester voors., opt noort de sulffte.
Noch II pondemaeten gespecificeert in des vierde priesters anbrengh, heer Otto 
ende hem tsamentlijck toecomen.
(f. 14r) Noch II pondemaeten buijten opt noordt, opt noerdoest streckende ande 
Meer, opt noertwest Sack Deeckens.
Uuijt Jelle Baucke zoon goet, XLII st.
Noch naede Dijck bijden Wech vijff pondemaeten genaempt de Campen, cleijn 
landt, Hommo Campstra naest opt suijdtwest.
Dese landen ende renten estimeer ick op XXXVIII gl.

(f. 14v) Die patroens landen tho Swichum.

Item dit sijnt die landen renten metten bepalijnghen, egghen ende enden, waer 
datse gelegen sijn, behoerende thoe patroen ende kercke te Zwichum, gelijck hier 
na gescreven staet.
Inden eersten een saete landts gehieten Aijte heel guet mijt dat heem ende 
fenne, hoech ende leech, coompt tho die kercke van Zwichum met ander landen 
naebescreven.
Item int eerst die huijssteed met dat Luttick Torp, daer nu de Eester es met die 
Fenne, soe groet ofte soo luttich alst die es ende es nochtans estimeert op VII 
hoefft gras landts jaerlicx, ende es naestgelandt bijder oesterzijde Jettije Douwe 

52  Later toegevoegd.



147

soon met sijn susteren ende broeren ende bijder westerzijde es gelegen (f. 15r) 
jonge Claes Jans soon als bruijcker offte meijer.
Item soe es oeck tot dit voors. gued een mansmat bij dessen eg, die end strect aen 
Wopke Peijnge landt ende dat ander end an die Meer bij sijden aen Wopke landt.
Item een halve pondemaete landts dat sijnt drie ackeren over die Meer, nestleger 
die drie pondemaeten behoerende aen heer Tamme te Wirdum vicarius proeven 
bij sijden lants.
Item ses pondemaeten harde meeden opten Heck Meeden, naestleger een ponde-
maete daer onse patroen thoecompt, daer Claes Jans soon nu ter tijt bruijcker 
van es.
(f. 15v) Item een halve pondemaete leechlandt, naestleger Reijn toe Saerdt, een 
mansmat, ende lopt aen dat een end nae die meer ende dat ander end nae die ses 
pondemaeten voors.
Item drie pondemaeten maedlandts, die eene end lopt an Heer Pieters Fierdehalff 
Pondemaeten op de eene sijde, Mijnge Fyf Pondemaeten ende des pastoers II 
pondemaeten ande ander zijde.
Item seven oft acht pondemaeten maedlandts, seer leghe landen, toe dat ende 
vande voors. fenne streckende, dat ander eijndt op nae Penijehoerne, bijde oester 
egge gelegen Jettije Douwes met sijn adherenten ende den Hoijwech bijder 
westerzijde.
Item in die hoerne van Wopke Landt omtrent drie ofte vier eijnsen lant, daer 
mede hoert aen Aijte goet.
(f. 16r) Item dese voors. landen es nu ter tijt bruijckende Rijoert Pieters soon 
als meijer oft landtsaete ende geeft jaerlicx onsen patroenen te huijere veertien 
golden gulden ende den pastoer een golden gulden, nae inholt des pastoers 
register voors.: XIIII fl.
Somme XIIII fl.
Item dat huijssteedt daer Gerrit op woent met dat Terp ende Luttke Fenne bijder 
noerder eg van dat Diep, dat hoert onsen patroen te Zwichum ende es vier 
pondemaeten.
Item naest heer Pieters landt II ackeren ende acht eijnsen int alder leghest, tsamen 
I ponsmaete.
Item VI pondsmaete opten Heckmeeden, haerde meeden, bijder noerderzijde 
naestgelandt (f. 16v) meester Doijttije pastoer tot Wirdum ende heer Jettije opte 
suijdersijde ende opte oesterzijde, Folckert Gerbe zoon opte westerzijde.
Item II pondemaeten leech landt.
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Item noch II½ ponsmaeten leeghe landen an de II voors.
Item noch53 II½ legelanden opte noerdersijde vanden eersten derdehalff.
Item XIIII eijnsen leegh landt leggen opte noerder zijde vanden derdehalve voors.
Item noch een cleijn ponsmaete leegh landt, acht eijnsen groet, naestgelandt 
doctor Hector ande westerzijde ende suijderzijde ende Taijko Eenegles erffgen. 
ande ander zijde.
Item een halve pondemaete reedtland (f. 17r) ende daer noch een halff ponsmaete 
reedlandt, dat coompt die patroen, pastoer ende prebende gelijck elcx sijn jaer toe 
ende gelt nu VII st. te huijer.
Item dese voors. landen over hoech ende leech gelden des jaers te huijer oft te 
pacht XII fl. ende sijnt nu ter tijt verhuijert Gerrit Jettie Douwes zwager: XII fl.54

Somme XII fl. ende om dat derde jaer VII st.
Item onse patroenen hebben XVIII eijnsen leggen in Wirdum gelegen oppe Weij 
Wijsche [81] in Hottie Lijwes landt, Bradera Fenne gehieten, int Zwetkeer.
Item die III eijnsen heeft Beijts Gaijtsama in foertijden die patroenen voor een 
ewige memorie om Godis willen gegeven voor hoer siel te bidden ende die vyfftien 
eijnsen hebben die voechden in fortijden uuijt naemen die voors. patroenen 
gecocht, nae luijdt dat coopbrieff, (f. 17v) welcke voors. XVIII eijnsen beloepen 
inder somme van I½ pondemaete ende hebben dus lange jaerlicx opbrocht een 
gulden fl.: I fl.
Item Holke te Freens geeft ons patroenen des jaers een hornties gulden uut 
Abbinge Goet voor een euwige memorie die Bott Mijnge gemaect heeft voor een 
legaet oft testament: XII st.
Item die patroenen hebben op die Lutkebueren gehieten een olt huysen, dat 
Hille Bonne zoon heeft die kercke toe Zwichum voor hem ende sijn huijsfrou 
besproecken voor een ewige memorie dat gelt des jaers omtrent een gouden 
gulden te pacht: I fl.
Item die patroenen hebben jaerlicx te rente (f. 18r) uuyt Mynge Goet oft Nije 
Fenne II philips gulden ofte XXV st. voor den gulden gerekent, dat sullen 
betaelen ende responderen jaerlicx onse kerck te Zwichum die bruijckers vanden 
voors. landen, nae luijt goede contracten hier op gemacket ende tietulen van 
coopbrieven in voors. saete: I fl. XXIII st.
Item die patroen heeft jaerlicx een andries gulden rente te betaelen met XXIX st. 
vanden patroen te Wirdum ende dese gulden rente es gelecht op Gerrolsma goed 

53  Later toegevoegd: ‘Item noch’.
54  Vanaf hier (tot f. 27v) staan in de tekst de geldbedragen in de linkermarge. Vanwege de lees-

baarheid zijn ze in de editie achter de bijbehorende tekst (na een dubbele punt) gezet. Indien 
aan het einde van de tekst het geldbedrag eveneens in cijfers staat vermeld, is het in de marge 
vermelde bedrag weggelaten.
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oppe Hem, daer Jonge nu op woent van salige Renick Penije wyffs testament ofte 
legaet: I fl. I st.
Somme V fl. VII st.
Item noch heeft onse patroen II enckel guldens uut Folckert Gerbe soon VI 
pondemaeten leggende opten Heckmeeden, bijzaeydt jaerlicx: II fl.
Item noch heeft onse patroen gelegen op ten Hoem (f. 18v) I½ pondemaeten landt, 
oldtlandt, naestgelandt doctor Hector ende anderhalff pondemaeten leechlandt 
daer omtrent gheleegen. Deese voors. landen gelden jaerlix anderhalve goldt 
gulden ende een ommecanne olijs ende dese voors. landen55 heeft besproecken den 
welgeleerden meester Buijko voor een ewich memorie in der kercke te Zwichum 
daer olij meede to coepen ende toe branden voer den Heijligen Sacramente: I½ fl.
Somma III½ fl.
Item dese naegescreven landen die hier nae volgen heeft int gebruijck Douwe 
Pieters soon woenachtich toe Zwichum ende behoeren onsen patroenen gelijck 
hier naegescreven staet.
Int eerst heeft de patroen voors. vyfftehalve pondemaeten opten Heckmeeden, 
naestgelandt opte noerderzijde gelegen die pastoers landen te Zwichum ende die 
prebende ende Oege Penge, opte suijdersijd Gerrit opten Werff metten pastoer 
voors., Jow Jousma wedue Folkert Gerbe zoon gelegen op ten oesterzijde ende die 
patroen Wijrdum op ten westerzijde.
(f. 19r) Item noch een mansmadt, naestgelandt die patroen toe Zwichum int 
rontom.
Item noch IX eijnsen gelegen Folckert Gerbe zoon bijder suijderzijde ende die 
pastoer toe Zwichum anden noerderzijde, Meijnge Goet opte oesterzijde.
Item noch een cleijne ponsmaete leechlandt, den pastoer ande noerderzijde ende 
doctor Hector ande zuijderzijde.
Item noch een halve pondemaete, bij noerderzijd doctor Hector ende bijder 
zuijderzijde Folckert Gerbe zoon.
Item dese voors. landen gelden des jaers te pacht IIII golden gulden ende een oert 
golts geeft Douwe voors. voorde huijsstede ofte after bij sijn huijs: IIII fl. VII st.
(f. 19v) Item II½ pondemaeten op Tecgme Landt, naestleger Jouw Jousma wedue 
op de suijder zijde ende Tijetije uuts.56 ende gelden des jaers te huijere II½ golden 
gulden ende disse II½ gulden zullen57 de priesteren58 te Zwichum jaers hebben 
VII st.: II fl. VII st.

55  Het fragment ‘gelden t/m landen’ is later in de linkermarge toegevoegd.
56  Afkorting van ut supra (Latijn): als hierboven.
57  Later toegevoegd.
58  Later toegevoegd; doorgehaald ‘pastoren’.
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Item noch een pondemaete opten Heckmeeden dat bruijckt olde Claes Jans 
soon tho, dat gelt des jaers een keijsers gulden ende es gelegen de pastoer bijde 
westzijde ende de prebende bijde oesterzijde: XX st.
Somma VII fl. VII st.

(f. 20r) Die pastorie tot Zwichum.

Item deese naebescreven landen metten jaerlicxe renten, inkompsten ende 
pachten der selver landen vanden selven beneficie voorscreven sijnt behoerende 
met bepalinge, eggen ende enden als hier naegescreven staet nae placcaet 
Keijserlijcke Maijesteijt ende den Hove van Vrieslandt ande selve pastorie ghelijck 
hier naebescreven staet.
Item inden eersten sijnt behoerende aen dese pastorie XXII koegangen gerslandt 
ofte weijdtlandt die welcke sijn gelegen aen twee partuijren ende ijtlijcke partuijr 
ofte stuck landts es gescheijden ellef koeganck.
Item dat westerstuck landes es gelegen nae Wirdum ten eijnden aen heer Kempo 
reedlandt, streckende ande westerzijde ende Folckert Gerbe zoon thoe (f. 20v) 
Wirdum leggende aen bijde sijden, aende suijder ende aen de noortsijde.
Item dat ander stuck weijdtlandts, oeck [82] XI koeganck die sijn gelegen bijder 
oesterzijde vanden Heerenwech ende streckende te Wirdum aenden diepte 
datmen vaert binnendoer nae Leeuwarden ende Claes Jans soon tot Zwichum 
bruijcker vande landen die gelegen sijn bijder oesterzijde vanden voors. koeganck.
Item dese voors. XXII koeijen gherslandt die sijn geestimeert jaerlicx op XXII fl., 
nae advenant dat de gemeene landen verhuijert sijn den lantsaete anno XLIII: 
XXII fl..
Somma lateris59 XXII fl.
Item noch VI pondemaeten saedtlandts bij des pastoers huijs ende bij die kercke 
ende daer omtrent, naestgelandt Folckert Gerbe zoon, bij de suijdersijde gelegen 
met Claes Jans soon, bruijcker ende meyer (f. 21r) vanden landen, die gelegen sijn 
ande suyderzijde, ende olde Claes Jans soon die es naestleger aende noerderzijde; 
es geestimeert als voors. op ses fl.: VI fl.
Item noch XIIII pondemaeten maedlandts gelegen opt Oltlandt, Sijpke Mijngema 
bijde suijderzijde vanden voors. landen ende opte noerdersijde Folckert Gerbe 
soen naestgelandt ende Taecko Rytsma opte selve zijde; geestimeert op X fl.
Item noch XVIII pondemaeten maeden opten Heckmeeden, naestgelandt Marij 
Jou Jousme wedue opte suijder sijde ende Jouck, Wijbe Hettes wedue ande 
noerderzijde. Ende ten eijnde derselver landen den patroon tot Zwichum ende 

59  Latijn: bedrag van deze bladzijde.
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het vanden III voors. pondemaeten inde achtien voorscreven pondemaeten 
gerekent, naestgelandt Folckert Gerbe soon bijde suijderzijde ende Gerrit (f. 21v) 
Frericx zoon opte noerderzijde; deselve landen voors. geestimeert op XII fl.
Item noch heeft dese pastorie VI pondemaeten maedlanden, naestgelandt aen 
beijde sijden Folckert Gerbe zoon, streckende ten oesten ende ten westen, 
geestimeert op IIII fl.
Item een cleijn ponsmaete maedlandts gelegen op Warregaene Meerswal, 
naestgelandt Folkert Gerbe zoon ende Oege Penije bijde westerzijde; alle beijde 
geestimeert op een ½ fl.
Somma XXXII½ fl.
(f. 22r) Item noch VI pondemaeten reedlandts, leege landen, naestgelandt den 
hoegen ende walgeleerden meester Hector bij de suijderzijde ende Taijko Encgles 
naestgelandt bijde noerderzijde; geestimeert op III fl.
Item noch twee pondemaeten maedlandts, heel leeghe landen, dat men somwijlen 
een jaer bruijcken mach ende dat ander jaer heft men daer nijet aff, overmits quaet 
aventuer van regenwater ofte zeewater, naestgelandt die patroen toe Zwichum 
opte westerzijde ende Oege Penijge in Warregae opte oesterzijde; geestimeert op 
eenen fl.: I fl.
Item dese voors. graslanden, maedlanden metten saetlanden, sijn eensmael bijden 
fursten van Sassen tijden ende nu andermael bijtijden Keijserlijcke Maijesteijts 
hoeghen raet der landen van Vrieslandt inden anbrengh overgegeven in de somme 
van XXII florenen alst blijcken sal inden register bijden rentemeester vanden 
Hove van Vrieslandt.
(f. 22v) Item twee pondemaeten maedlandts, behoerende ande selve pastorie, 
leggende op Techmalandt, naestgelandt opte noerderzijde Rijns toe Cambuer 
ende opte zuijderzijde Boete Buijs ende Aet als wedue, behoerende ande selve 
possessie voors.; geestimeert op II fl.
Item een ponsmaete min een vierendeel heeft die pastoer leggen op 
Marwijrdummalandt gehieten int Suijtkeer, naestgelandt Homma Campstra 
opte noerderazijde ende heer Jettije prebendaet thoe Wirdum ande suijderzijde; 
geestimeert op een halff fl.
Somma VI½ fl.
Item heeft de pastorie alle jaeren uuijte saete landt daer Douwe Pieters zoon nu 
ter tyt op woent ende heer Pieter prebendaet toe Zwichum lantheer inder tyt 
van es alle jaeren twe enckel (f. 23r) guldens, een gulden met XXVIII stuvers te 
betaelen, daer in voertijden die collatoren vande prebende voors. vande voors. 
saete landts hebben aende selffde pastorie voor offer ende tijden doer welcke dat 
nu ter tyts die prebende ombelast es voor de II fl. foers.
Item noch een golden gulden jaerlicx uut onse patroens saete tho Swijchum daer 
Ruijrdt op woent ende nu gebruijcker es deselve saete: I fl.
Item noch een golden gulden ofte XXVIII stuvers alle jaeren voor wijn ende oblaten 
perpetueerde jaerlicxe rente uuyt Sydsme goed toe Wirdum toe ministreeren ende 
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toe onderhouden voor beijde priesters toe Zwichum ende dit heeft besproecken 
Sap Penijge pro memoria:60 I fl.
Item noch een halve pondemaete reedlandts heeft dese pastorie omt derde jaer, 
dat een jaer onse patroen toe Zwichum ende dat ander jaer onse (f. 23v) prebende 
ende dat derde jaer die pastorie ende es jaerlicx int gebruijck die weerde van een 
oert golts ofte VII st.
Item noch een halve pondemaete maedlandts leechlandt ende toe rente jaerlicx 
een oert golts oft VII st.
Somma IIII fl. VIII½ st.
[83] Item Holcke toe Freens oft sijn rechte erffgen. ende nacomelingen sijn 
obligeert alle jaeren tho betaelen den pastoer toe Zwichum VIII st. perpetueerde 
renten: VII st.
Item dat convent tot Aengum es alle jaeren schuldich den pastoer te Zwichum 
VII st. perpetueerde renten: VII st.
Somma XV st.

(f. 24r) De prebende landen van Zwichum.

Item dit sijn die landen metten jaerlicxe weerde van renten incompsten oock 
die bepalinge, limiten dersever landen bijhoerende aen de voors. prebende tot 
Zwichum gelijck hier naegescreven staat.
Item inden eersten XII hoeft graslandt ofte weijdelandt, naestleger doctor Hector 
opt westzijde ende Haije Gerbrants soon, die meijer ofte landtsaet soe gehieten 
van heer Pieter possessor61 deselve prebende opte oesterzijde.
Item dese voors. graeslanden bruckt die voors. Pieter selve thoe die possessie ende 
nae advenant die naeste landen, estimeert opte jaerlicxe rente op XII fl.
(f. 24v) Item noch twee pondemaeten saedlandts, dat nu ter tijt greijdlandt oft 
weijdtlandt es ende es gelegen in sijn eijgen possessie ende geestimeert op die 
weerde jaerlicx II karolus guldens.
Item noch seven pondemaeten meeden die leggen bij dese XII koeganck andie 
suijderzijde, den Heerenwech op de noerderzijde; geestimeert op VII karolus 
guldens.
Item noch bet negen pondemaeten meeden leggende in die Westrijnge. Dese 
voors. landen leggen in Wijbe Hette soons landen beklempd ende gaet uuijt 
jaerlicx VII stuvers uuijt die voors. landen, tot profyt die patroen ende estimeert 
op IX karolus guldens met die VII stuvers: IX karolus gl.

60  Latijn: ter herinnering.
61  Latijn: bezitter, eigenaar.
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Somma lateris XII fl. XVIII karolus gl.62

(f. 25r) Item noch een pondemaete leggen op die Heckmeeden naest die patroen 
toe Wirdum opte oesterzijde ende Oege Wopke opte westerzijde; geestimeert op 
een karolus gulden.
Item noch een pondemaete min een vierendeel leggende op Waer Wirdera landen, 
naeste landen Homme Campstra opt noorderzijde ende heer Jettije toe Wirdum 
prebendaet opten oesterzijde; gheestimeert op vyfthien stuvers.
Item noch een gehieten Haijo Gerbens soon als lantsaete die bruijct van heer 
Pieter, prebendaet deser prebende, ijtlijck landen hier naegescreven.
Item inden eersten XVI pondemaeten fenlandt daer die IIII vanden XI 
pondemaeten voors. sijn legelanden (f. 25v) ende naestgelandt die prebende 
landen opt westerzijde ende Oege Foecke soon opte oesterzijde; estimeert op 
XIII karolus guldens.
Item noch XVIII pondemaeten maeden die IX hoech ende die IX lech ende die 
voors. landen sijnnen begrepen, opten noerdersijde leijt die fenne voors. ende 
opten suijdersijde die patroen thoe Zwichum ende selffde sijde Gerrit Dircx zoon 
ende opte oesterzijde Oege Foecke zoon. Ende dese voors. landen leggen rontom 
melkanderen ende sijn met een bijsloetende ende sijn geestimeert op XIII karolus 
guldens ende tien stuvers.
Item noch II pondemaeten saedlandts dat nu weijdlandt es, geestimeert op II 
karolus guldens ende es naestgelandt die prebende int ront: II karolus gl.
Item bet soe heeft die prebendaet voors. (f. 26r) een landsaete oeck genaempt 
Douwe Pieters soon ende bruijct de naebescreven.
Item int eerst X pondemaeten fennen, naestgelegen Sipke Sipke soon ende Sipke 
Gerloffs zoon opte westerzijde ende doctor Hector landsaete opt oesterzijde, ende 
sijn geestimeert op negen karolus guldens.
Somma XXXVIII karolus guldens XXV stuvers.
Item noch V½ pondemaeten saedlandts, nu weijdtlandt, naestgelegen landt 
Folckert Gerbe zoon opte suijderzijde ende dese voors. Sipken opte westerzijde 
ende sijn geestimeert op vyff carolus guldens.
Item noch III½ pondemaete meeden hoechlandt, naestgelandt Oege Foecke opte 
noerderzijde ende (f. 26v) Folckert Gerbe soon opte suijderzijde ende geestimeert 
op vierdehalve karolus gulden.
Item noch een ½ pondemaete op de Heckmeeden, naestgelegen landen den 
patroen thoe Zwichum opte westerzijde ende Rijncke Wijbe zoon opte oesterzijde; 
geestimeert op V stuvers.

62  Verbeterd in latere, cursieve hand (wel zestiende-eeuws).
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Item noch een halve pondemaeten opte Heckmeeden Hoechlandt ront inden 
pastoers landen toe Zwichum; estimeert op thien stuvers.
Item noch twee pondemaeten in Aegema Fenne bijclemd in Folkert Gerbe soon 
landen op beijde sijden; geestimeert op twe carolus guldens.
Item noch I½ pondemaete leeghlandt, naestgelegen (f. 27r) landen die lantsaete 
van Eew Fritsma opte westerzijde ende Marij Jous wedue opte oesterzijde; 
geestimeert op XIIII stuvers.
Item noch heeft deese prebende een golden gulden uuijt Mijnge goedt des jaers [84] 
ende dat sullen bijtallen die geene die gebruijckers sijnnen van de selve saete: I fl.
Somma XII karolus gulden VII stuvers.

(f. 27v) De patroens landen te Goutum.

Een saete landts, waer van de fenne groet es [...],63 Bocko Bourmannia opt west, 
ende derffgenamen van Jas Geerts opt noordoest naestlegers.
Item drie pondemaeten saedlandts op Techma Hoechterp, den voorn. Bocko opt 
west, Gerrolt Feytsma opt oest naestlegers.
Bet twee pondemaeten opt Platlandt, Ydts Eminga opt oest ende Bocke 
Bourmannia opt suijdt naestlegers.
Een pondemaete inden Lammecamp, Hero Doecke soon met sijn consorten opt 
west, Jas Geerts erffgenaemen opt oest naestlegers.
(f. 28r) Noch drie pondemaeten saedlandts int Langlandt inde bueren, de patroen 
selves opt suijdt ende Sijuw Wyties opt noort naestlegers.
Item vyff pondemaeten meeden nijelants, Taecke Haerckema erffgenaemen opt 
oest ende Jelger Feytsma opt suijdt naestlegers.
Een halve pondemaete bij Boxumma Wech, deselve wech opt suijdwest ende den 
patroen te Huijsum opt noert naestlegers.
Bet anderhalve pondemaeten nijelandts, die van Cammingabuijer opt suijdtwest 
ende den Wech opt noert ten naesten.
Noch XV eijnsen opt nijelandt, Yds Eminga (f. 28v) opt suijdt ende Geert Sijmons 
wedue erven opt noert ten naesten.
Item drie pondemaeten opt oldtlandt, de vicarius te Goutum opt suijdt end Jow 
Jousma erffgenamen opt noert naestlegers.
Bet een pondemaeten meeden genoempt de Lutkesuve, tconvent van Bethleem 
ad omnes fines64 naestlegers.
Noch VIII pondemaeten oltlantsche meeden, den pastoer opt suijdtwest ende 
Taecke Harckema opt suijdoest naestlegers.

63  Niet ingevuld.
64  Latijn: aan alle grenzen.
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Dese voors. landen sijn nu in een saete gecomprehendeert ende gelden XXX g. 
gl. sijaers.
(f. 29r) Noch vier pondemaeten saetlandt int Langlant, de patroen selves opt 
noerdt ende Jelck Tijaerts opt suijdt naestlegers; nu geldende: IIII philips gl.
Een65 pondemaete nijelandt meester66 Sydts Tijaerda opt noerd ende Oene 
Jouwsma erven opt suijdt naestlegers; nu geldende: een golden gl.
Een carolus gulden rent uut Syuw Wytties goet toecommende die van Camminga-
buer: XX st.
Noch twee pondemaeten reedlandt, joncvrouwe Wyts Minnema opt noort end 
suijdt ten naesten; nu geldende: II g. gl.
Tien eijnsen oldtslandt gelegen an (f. 29v) vyff ander eynsen die de vicarius nu 
bruijct voor: X st.
Noch thien pondemaeten aen deijnde van Hero Doecke zoon fenne, deselve 
Hero opt noort ende die van Cammingabuijer opt suijdt naestlegers; twelck nu 
in questie es.
Noch een halve golden gulden renten tot olij brande in der kercken, daer IJds 
Eminga goedt mede belast is: XIIII st.

(f. 30r) De pastoer te Goutum.

Int eerst de hornleger ande suijderzijde gelegen vanden Middelwech myt negen 
eynsen saetlandts, leggende bijden Middelwech ende Elck Mennes opt west 
naestlegers, alles groet sijnde drie pondemaeten.
Item de fenne groet sijnde XXIIII pondemaeten oltlandt, Elck Tijaerts wedue opt 
west ende suijdt ende Ritske Kinnema opt oest naestlegers.
Item derdehalve pondemaeten meeden bijden Oltlantsche Wech, de prebende 
aende westerzijde ende de voors. Jelck opt oest naestlegers.
Noch IIII½ pondemaete bijden voors. wech, Wyts Jongema opt oest ende de 
voorn. Jelck opt west naestlegers.
Noch vyff pondemaeten bijden selven (f. 30v) wech, Sydts Douwes erven opt west 
ende die van Bethleem opt oest naestlegers.
Bet drie pondemaeten bij denselven wech, die van Bethleem opt west ende opt 
oest, die van Cammingabuijer naestlegers.
Noch I½ pondemaeten, die van Cammingabuijer opt oest ende west naestlegers.
Noch vijff pondemaeten bijden voors. wech, die van Cammingabuijer opt oest 
ende de pastorie selves opt suijdt mijt II pondemaeten naestlegers.

65  Hierna doorgehaald ‘carolus’.
66  Later toegevoegd.
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Bet VII pondemaeten aen Hempensera Meer, Syuw Watties opt noert ende die 
van Bethleem opt suijdt naestlegers.
Noch I½67 pondemaeten, die van Bethleem (f. 31r) opt noort ende Hero Doecke 
zoon opt zuijdt naestlegers.
Noch II pondemaeten, Aede Doettye zoons erven opt suijdt ende die van 
Cammingabuijer opt noordt naestlegers.
Noch vyff pondemaeten oltlandt, Marij Jousma opt suijdt ende oest ende de 
vicarie opt west naestlegers.
[85] Noch II pondematen, Jelck Tijaerts wedue opt noort ende Hero Doecke 
zoon opt suijdt naestlegers.
Dese voors. sijn olde landen totter voors. pastorie behoerende.

Nyeuwe landen totter selver pastorie behoerende

Ierst XI pondemaeten aende Zwette, opt suijdt de prebende te Goutum ende de 
pastorie van Eernwolde opt noort naestlegers.
(f. 31v) Noch een pondemaete an de Zwette, de costerie van Goutum opt suijdt 
ende Jouck Wijbes opt noort naestlegers.
Noch twee pondemaeten ande Zwette, Gerrolt Feytsma opt suijdt ende de 
patroen tot Huysum opt noort naestlegers.
Noch een pondemaete, Pier Sijbe soon opt noort ende Hero Doecke zoon opt 
suijdt naestlegers.
Noch I½ pondemaete op Techmalandt, Wijbe Jeldert zoon met tconvent van 
Bergum opt suijdt ende Oene Jousma erffgen. opt noort naestlegers.
Noch een halve pondemaete, Frans Minnema erven opt noert ende west ende Ids 
Eminga opt oest naestlegers.
Noch ½ pondemaete, Taecke Harckema opt noort ende oest naestlegers.
Dolde landen hier aff worden de pondemaeten verhuijert, somtijts verhuijert 
voor XIIII, somtijts voor XVI oft achtien st.
De nije landen voor I g. gl. oft XXX st. ongeveerlick.

(f. 32r) De vicarie tot Goutum.

Inden eersten XVI pondemaeten fennen metten hoernleger, de weduwe van 
Minne Eminga int oest ende den pastoer van Goutum int suijdt naestlegers, die 
hij nu selves gebruijct, getaxeert (zoe tselve olt ende leechlandt es) op VI philips 
gulden.

67  Verbeterd uit ‘twee’.
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Noch68 dertiendehalve pondemaeten nijelandts gelegen in ses oerden, deene in 
Epe Hidde soons Fenne, de armen in Goutum int noort end Taecke Herckema 
erffgen. opt suijdt naestlegers.
Item drie pondemaeten op Techma Landt, de wedue van Pieter Haersma opt 
suijdt ende Wijbe Jelderts zoon opt noert naestlegers.
Bet III pondemaeten, de wedue van Minne Eminga ende meester Sijdts Tsijaerda 
opt oest naestlegers.
Noch drie pondemaeten lopende over twee keer, in deerste keer tconvent van 
Sijgerwolde int suijdt ende de wedue van Minne Eminga opt noort naestlegers, 
int tweede keer Oene Jouwsma erven opt noort ende tvoors. convent opt suijdt 
naestlegers.
Item twee pondemaeten, de voors. wedue opt69 (f. 32v) suijdt ende Jouck Wijbes 
wedue opt noort naestlegers.
Een halve pondemaete, Ids Eminga opt suijdt ende de vicarius selves int west 
naestlegers. Ende gebruijct hij dese landen selves, behalven een pondemaete die 
hij verhuijrt voor een philips gulden; facit alhier nae advenant vandien: XI philips 
gl. XII½ st.
Item noch XX pondemaeten olt lechlant, waer van de elleff aen een stuck leggen, 
die van Cammingabuijer int suijdt ende de patroen int noert naestlegers.
Item twee pondemaeten, Jouck Wijbes weduwe int noort ende die van Camminga-
buijer int suijdt naestlegers.
Item vijff pondemaeten vande voors. XX, Jelck Tijaerts weduwe int west ende 
Bethlehempstra Convent opt oest naestgelandit.
Bet twee pondemaeten IIII eynsen, tconvent voors. opt oest naestlegers.
Dese voors. landen bruijckt hij nu selves, estimerende elcke der voors. 
pondemaeten op eenen halven philips gulden; facit alhier: X philips gl.
Noch derdehalve pondemaeten saetlants (f. 33r) op vier oerden gelegen, deene 
pondemaete te Techum, Tijebbe Tebbe soon opt suijdt ende Geert Gerbes erven 
opt noort naestlegers.
Noch een halff p[ondemaete], de wedue van Minne Eminga opt suijdt ende Jelck 
Tijaerts wedue opt noort naestlegers.
Een halff pondemaete,70 Frans Minnema erven opt suijdt ende Eelck Heringa opt 
noert naestlegers.
Noch een halve pondemaete, Ids Eminga opt oest ende west naestlegers.
Dit landt als oltlandt bruijckt hij selves; geestimeert op: II philips gl. XII½ st.
Secht anders geen landen, noch renten te hebben tot sijnder vicarien.

68  Er staat bij vergissing tweemaal ‘noch’; de tweede keer is het woord doorgehaald.
69  Hierna doorgehaald ‘west’.
70  Hierna doorgehaald ‘van’.
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(f. 33v) Inventarijs ende bescrivinge bij jonffrou Rijnts Kamminga uuijt den naeme 
ende van weegen Haije Camminga, overgegeven vande goeden behoerende tot dat vrij 
leen toe Goutum.

Inden eersten een saete lants gelegen tot Goutum weesende die possessie van 
tvoors. vrij leen ende es anstucken groet als naesc. es.
Inden eersten thuijs staende op deselve saete, waer op die cappellaen van tselve 
leen ende Suijrdt Pieters soon nu woenen.
[86] Item dat hoff gelegen bij tvoorschreven huijs.
Item een stuck saedtlandis met dat uuijter hoff tesamen groet ongeveerlicken ses 
pondemaeten, daer Eelck Minne Eminga weduwe opt suijden ende die Dryffwech 
opt noorden sijn naestlegers.
(f. 34r) Item een stuck feenlandts groet elleff pondemaeten, daer Eelck voors. opt 
suijden ende opt noerden die Hoijwech sijn naestlegers.
Noch een stuck feenlandts groet ses pondemaeten, daer Eelck Heringa opt noort 
ende Jelck Tijaerdts opt suijden sijn naestlegers.
Item een stuck maedlandts groet VII pondemaeten, daer tconvent van Bethlehem 
opt noerden ende joncvrouwe Wijts Frans Minnema weduwe opt suijden sijn 
naestlegers.
Noch een stuck nijelants maeden groet vyf pondemaeten, daer Ydts Eminga opt 
suijden ende die pastoer toe Goutum opt noerden sijn naestlegers.
Noch vier pondemaeten oldtlandts maeden, (f. 34v) daer joncvrouwe Wijts voors. 
opt west ende Jelck Tijaerts weduwe opt oest sijn naestlegers.
Dese voors. landen gelden toe huijere sestich golden guldens.
Behoert noch tot dat voors. leen een saete landts gelegen nevens de voorscreven 
saete, waerop Wijbe Gerrits zoon nu woent ende es groet aen stucken als hier nae 
volcht.
Inden eersten een stuck fenlandts71 groet vijffthien72 pondemaeten, daer die 
Gemeijne Vaert op west, die Heerenwech opt noort ende des pastoers landt toe 
Goutum opt oest sijn naestlegers.
Item een stuck maedlandts groet vyff pondemaeten, daer joncvrouwe Wijts Frans 
Minnema wedue opt west ende Jelcke Tijaerts weduwe opt oest sijn naestlegers.
(f. 35r) Noch seven pondemaeten leegh hoylandt, daer IJdts Eminga opt west 
ende tGasthuijs landt binnen Leeuwarden opt oest sijn naestgelandt.
Dese voorscrevenen landen gelden seven ende twintich golden guldens te huijer.
Noch een saete landts gelegen toe Hempens genoempt toe Aijtama, daer Jancke 
Andries zoon op woent ende es groet aen stucken, als hier nae volcht.

71  Verbeterd uit: ‘feenlandts’.
72  Verbeterd uit: ‘vijfftich’.
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Inden eersten die fenne van deselve saete gelegen tusschen Jelger Kempes ende 
Pier Saeppe soons landen.
Noch een stuck feenlandts gelegen tusschen de landen vanden patroen toe 
Goutum, derffgen. van Atte Hebbes, Reuwert Hessels ende tconvent van 
Smallenee.
(f. 35v) Item XII pondemaeten maeden, daer de pastoer thoe Hempens ende Pier 
Sappes sijn naestlegers.
Noch ses pondemaeten maeden, daer Gysbert Gerrits soon opt noordt ende Eling 
Sijurdt soon opt zuijt ende Peer Sappe soon opt eijndt sijn naestlegers.
Noch vijff pondemaeten maeden, daer Gysbert Gerrits soon opt suijdt ende die 
pastoer voors. opt noordt sijn naestlegers.
Noch derdehalve pondemaete maedlandts, daer die patroen toe Hempens opt 
noort ende die voors. vyff pondemaeten opt suijden sijn naestlegers.
Item een pondemaete leechlandt, daer Yds Eminga opt noerden ende Sinte 
Anthonis Gasthuijs binnen Leeuwarden opt suijden ende die patroen voors. opt 
eijndt sijn naestlegers.
(f. 36r) Item die huijsstede ende theem met sekere stuck saetlandts groet 
ongeveerlijcken drie pondemaeten, daer Eling Syurdts, Reuwert Hessels soon, 
dat tconvent van Smallenee ende Pier Sappes sijn naestlegers.
Dese voorscreven saete gelt toe huijer twee ende vijfftich golden guldens, waer aff 
die pastoer drie oert golts, twee eeuwige deelen ende Peer Sappe soon vyff oert 
golts ontfangen.
Dit voers. leen wordt bedient doer eenen cappelaen bij Haije Kamminga die 
jonge.
Desen allen te oerconde hebben Frans Camminga ende Georgien van Roorda ter 
bede van jonffrouu Rijnts hoer handen ende namen hier onder gescreven op ten 
XXIIen dach decembris, anno XVc XLIII.
Onder stondt geteyckent: Georgius van Roerda ende Frans van Cammingha 
subscripsit.73

(f. 36v) De patroenslanden toe Hempens.

Drie pondemaeten, Gerrit Jans soon opt suijdt ende de pastoer opt noort 
naestlegers.
Twee pondemaeten, de pastoer opt noert ende Pier Sappes zoon opt west 
naestlegers.
Een halve pondemaete in Gerrits Landt.

73  Latijn: heeft ondertekend.
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Noch een halve pondemaete in des pastoers XIIII pondemaeten.
[87] Noch een cleijn stuck leechlandt in Gerrits lant over de Feer
Twelff stuvers rente in Pauwels Wijbes saete.
Dit samen geldt sijaers vyff g. gl. ongeveerlijck.

(f. 37r) De pastorielanden ende renten te Hempens.

Int eerst XIIII pondemaeten maedlandts, Dirck Willems soon ande westereijnde74 
ende het Olde Deel75 opt oest naestlegers.
Noch seven, Dirck Hollander opt noerdt ende Jancke Andries soon opt suijdt 
naestlegers.
Bet vier pondemaeten, Jan76 Gerrits soon opt west ende noordt ende Pier Sape 
soon opt suijdt naestlegers.
Noch vier pondemaeten, de voors. Pier opt west ende oest naestlegers.
Item XXI st. sijaers uut Jancke Andris saete.
(f. 37v) Noch XX pondemaeten weijdtlandts geldende sijaers XX golden guldens, 
nae advenant vanden naestlegers.
Noch een gouden gulden sijaers uuyt Dirck Willems saete te Hempens.
Ses pondemaeten in Dirck Willems landt, streckende met dat oest ende suijder 
eijnden aenden anderen landen des voors. pastoers.
Noch een wier, gelegen onder des pastoers huijs, geldende een golden gulden 
sijaers.

(f. 38r) Die landen vande pastorie te Huijsum.

VII koeganck feenlandt, eensdeels Symon Harmans soon opt noort ende eensdeels 
Bauke Geeke soon ende die Hemricks Wech opt suijdt.
Bet VIII koeganck feenlandts, Hessel Abbema opt noordt ende de patroen opt west.
Noch II pondemaeten saedlandts ende III eijnsen, die Hemricks Wech opt suijdt 
ende die pastoers fenne opt noort.
Bet II pondemaeten saedlandts sijn genomen vande pastorie anno XLI ende sijn 
gedaen totte costerie, nu feenlant es.
Bet negen pondemaeten nijelandt aen een stuck,(f. 38v) ande noerdsijde het 
Galge Diep, ande suijderzijde het Gasthuijs landt.

74  Verbeterd uit:’westerzijde’.
75  Hierna doorgehaald ‘ooster’.
76  Later toegevoegd.
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Bet acht pondemaeten77 hemricks lande, Gelt Gaucke soon opte suijdersijde,78 
Wobbe Olbreng soon opte noerder zijde.
Bet XIIII eijnsen hemricks landt, die vicarie opte noorderzijd, Wobbe Olbring 
soon opte suijdtsijde.
Bet twee79 pondemaeten hemricks landt, Wobbe Olbring soon aen beijde sijden.
Bet XX eynsen hemricks landt, Riuerdt opt noerden, Pieter Gerbrens soon opt 
te zuijderzijde.
Bet dree pondemaeten cobbelandt, Meinert Eekis op te zuijder sijde, Simon 
Sijmons soon opte noerderzijde.
Bet ses pondemaeten nijelandt, Sijmon Sijmons soon (f. 39r) ende Claes Wouters 
soon opte noerderzijde, die Nijelandt Wech opte suijderzijde.
Bet II pondemaeten nijelandt, Sijmon Harmans zoon opte suijderzijde ende 
Jacob wever opte noerderzijde.
Bet II½ pondemaete nijelandt, Marten Jans soon op beijde sijden.
Bet vier pondemaeten nijelandt, Thomis Dircks zoon aende noerdersijde ende 
die Nijelandt Dick ande suijdersijde.
Bet vyf pondemaeten nijelandt, Geert Sijmens opte noordersijde ende Thomas 
Dircks soon ande suijderzijde.
Bet V pondemaeten nijelandt, Maerten Jans soon aende suijderzijde, die Nielant 
Wech ande noerderzijde.
Bet III½ pondemaete woltlandt, Gerbrint Pieters zoon opte noerderzijde, Jacob 
Claes huijs opte suijderzijde.
(f. 39v) Bet weijnich cobbelandt, die Heijnricks80 Wech opte suijdersijde ende Jan 
Claes soon opte noerderzijde.
Bet een halve pondemaete nijelandt, die vicarie ende pastorie tsamen opt 
Techamme Landt.
Bet II81 huijssteeden.
Bet vier pondemaeten landts, leggende in Claes Pieters fenne, daer die twee paert 
behoeren totte pastorie, die darde part totte vicarie.
Somma gelt thoe huijer XLV gulden ofte daer omtrent, somtijts min somtijts 
meer.

77  Hierna doorgehaald ‘nijelandt aen’.
78  Verbeterd uit ‘noerder’.
79  Verbeterd uit ‘een’.
80  Lees: ‘Hemricksweg’.
81  Verbeterd uit ‘een’.
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(f. 40r) Die vicarie toe Huijsum

VI koegangen aen mijn affterhuijs int noertoesten.
Noch IIII pondemaeten nijelandt, leggende in die XIIII pondemaeten, die 
oesterende loept an dije dijck daer men rijt nae Sneck ende die ander ende lopt 
and die Middelwech.
Noch IIII pondemaeten nijelandts, die suijderzijde lecht an Jacob wevers V 
pondemaeten, daer dat lijen toecoompt ende die noorderzijde lecht an Sijmon 
Sijmons soon, die Patroens Acker genoempt.
Noch I pondemaet nijelandt, die oesterzijde lecht aen dat Gasthuijs IIII 
pondemaeten en aen de westerzijde lecht die Watersloet.
Noch II pondemaeten op Golthemer Landt, die suijdersijde lecht aen Sippe 
Reijnerssen hoijlandt ende die noerderzijde lecht aen Ydts Eminga II pondemaeten 
hoijlant.
[88] Noch ½ pondemaete hoijlandt, daer ons pastoer die (f. 40v) helft van coompt, 
want hy heeftet in sijn landen oeck aengeven, maer daer staet niet in die naeste 
leff,82 die suijderzijde lopt aen Pier Foecke soon hoijlandt opt Techumerlandt 
ende die noorderzijde olt aen die Watersloet.

Dit es nu woltlandt ende oltlandt.

XX eijnsen83 leggende aen die suijderzijde van ons coster II½ pondemaete ende 
aen die noerderzijde lecht die V pondemaeten, daer Engelse Sijmons toecoompt.
II fiertien ensen, die suijdtsijde lecht aen die XIIII eijnsen, daer Gerbren Pieters 
soon toecoompt ende die noerdersijde lecht an Walling Jans soon aen sijn 
madsmaed.
X eijnsen leit in Waeling voors. elleff pondemaeten.
IIII eijnsen, die noerderzijde lecht aen die VIII (f. 41r) pondemaeten daer Schelte 
Wlbe zoon toecoompt ende die suijderzijde lecht aen Sijmon Sijmons zoon.
III½ pondemaete woltlandt, die noerderzijde lecht aen Gerbren ut die stat ende 
suijderzijde lecht op de rijtswal.
De somma van dese voors. landen beloept XIII oft XIIII gl.

(f. 41v) Die pastorie te Teerns.

Int eerst, XII½ pondemaeten fennen mettet riet landt, Ritske Dijcstra opt noort 
ende Teernsera Wech opt suijden naestlegers.

82  De betekenis van dit woord is niet duidelijk.
83  Er staat in de tekst: ‘eijnseynsen’; hier verbeterd.
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Seven pondemaeten meeden, de voors. Ritske opt suijdt ende Reijner Doedes 
soon opt noort naestlegers.
Noch VII pondemaeten, Ritske voors. opt oest ende den pastoers reedtlandt opt 
west ten naesten.
Noch vijff pondemaeten, mijt doost streckende aende Greulwael ende eenen 
Pauulus N. zoon opt west naestlegers.
Bet ses pondemaeten, de voors. Ritske op twe sijden naestlegers.
(f. 42r) Noch III pondemaeten, Gerbren Pieters opt suijdt ende de vicarie te 
Huijsum opt noort naestlegers.
Twee pondemaeten, Geltumma Nijelantsche Wech opt suijdt ende Jel Tijaerts 
weduwe opt noort naestlegers.
Noch drie pondemaeten, Beydts Rennerts weduwe opt noort ende Claes Wouters 
te Wirdum opt suijdt naestlegers.
Somma, XII½ pondemaete fennen ende XXX pondemaeten meeden, alles 
getauxeert op XXI fl., somtijts min oft meer, nae gelegentheyt vanden jaeren.

(f. 42v) Die patroens landen van Leckum.

Item int eerst XIIII pondameta nijelandt int deelscip, die alle drie jaeren wandelen 
waerom sij geen proper naestleger een hebben.
Noch VII pondemaeten meeden, opt noort Wijttije Camminga van Amland, opt 
suijden meester Jan Buijgers.
Noch III84 pondemaeten meeda, oeck in deelscip.
Bet seven pondemaeten mieda op Blitsaerdere Landt, de pastoer opt noordt, 
Rijnts Kamminga opt suijdt.
Noch vyff pondemaeten mieden, Sicke Camminga opt noort, Hetke Syttijs opt 
suijdt.
(f. 43r) Noch drie pondemaeten mieden Frosche Landt, opt noert die vicarie, opt 
[...]85 die pastoer.
Noch drie pondemaeten feenlandts, Jan Kempes opt oest, opt west de Witte 
Beghinen binnen Leeuwarden.
Noch II pondemaeten mieden die Kaelecamp, Wyttie Kamminga van Amlandt 
opt noerdt, doctor Pieter opt suijdt.
Noch drie pondemaeten mieden opt oldtlandt, die pastoer opt noordt, opt suijdt 
die vicarius.
Dese pondemaeten voors. een ijtlijcke pondemate XX stuvers.

84  Verbeterd uit ‘vier’.
85  Niet ingevuld.
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Noch een halve saete van XXII pondemaeten, de VII feenlandts, die ander 
mieden, eensdeels voorlant, voor X karolus gl. min IIII st.
(f. 43v) Uuyt Douwe Sashers goet: een fl.
Uuyt Claes Pieters soons goet: XXIIII st.
Uuyt Meijnaert Claes zoons goet: XXIIII st.
Die vicarius: XII st.

Die landen behoerende tot dat persoenaetscip van Leckum, angegeven anno 44, den 
5 januarij.

Int eerst XXX pondameta feenlandis, die vicarius opt suijdt, Haije Kamminga 
opt oest, wordt begrepen van die Ee, gebruijct van Eedt Douwes zoon.
(f. 44r) Bet een pondemate feenlandts, Sicke Kamminga opt suijdt, die vicarius 
opt west, Heijnrick schoemakers erven opt noort, de Gemeene Wech opt oest.
Noch XII pondemaeten mieden landts, Graets Camminga opt noort, meester 
Tiepko weduwe opt suijdt.
Noch XXIIII pondemaeten midtlandts int deelscip, die alle drie jaeren werven,86 
waer omme en kanne me niet eenighe naestleger specificeren.
Noch een pondemaete miedlandts, Haije [89] Camminga opt noordt, die patroen 
opt suijdt, oest ende west aen Gemeene Wech.
Dese landen al gebruijckt van Eed Douwes voors. voor LVI karolus guldens.
Item noch mijn eijgen bijsit IIII koeganck.
(f. 44v) Noch seven pondemaeten mieden, Sicke Kamminga opt noort toe naeste, 
opt suijdt den Wech.
Noch III½ pondemaete mieden,87 opt oest meester Jan Buijgers, opt west Willem 
Kanters.
Noch I½ pondemaete mieden, Jan Kempis opt noort, die patroen opt suijdt.
Noch I½ pondemaete Frosche land, Wijmers weduwe opt noort, Haije Kamminga 
opt suijdt.
Noch op Haransuerdere landt II pondemaeten mieden, Willem Canters opt 
suijdt naestleger, opt noort Jacob Sijbrants zoon met sijn consorten.
Noch I½ pondemaete mieden, Wyttie Camminga weduwe opt noort, die vicarius 
opt suijdt.
Somma van mijn bijsijt XIIII karolus guldens.
(f. 45r) Noch een pondemaete mieden, de vicarius opt noordt, opt suijdt Hilck 
Gerrits Himmis88 dochter.

86  Later toegevoegd.
87  Hierna doorgehaald: ‘Sicke Kamminga’.
88  Later toegevoegd.
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Noch IIII½ pondemaete, IIII½ karolus guldens.
Noch een vierde paert van een cleijn saete, die somme van die saete es XXII 
pondemaeten voor X karolus guldens min IIII stuvers.
Noch II fl. renten min drie blancken uuijt Douwe Saschers goed.
Uuyt Claes Douwes soens goedt VI stuvers.

(f. 45v) Dit sijn die landen die heer Jacob Blessinck heeft tot sijn vicarie toe Leckum.

Inden eersten een saete toe Vierhuijsum, die gebruijct wordt bij eenen Baete Baete 
zoon van XXI pondemaeten feenlandts, aldaer de pastoer opt noerden ende Frans 
Hiddes erffgen. opt suijden naestgelandit sijn tusschen tDiep ende den Wech.
De landen behoerende tot dese saete gelden een ijgelijck pondemaete XXIIII st.89

Item acht pondemaeten meeden gelegen op Leckummerlandt, opt noerden ende 
suijden Claes Nannes naestgelandit, Wyttye Camminga opt west, opt oest de 
olde Ee.
Item op Blissaerder landt I½ pondemaete, opt west Dirck Jans soon ende opt oest 
Claes Pieters zoon naestgelandit.
Item I pondemaete90 aldaer, opt noerden Trijn Wijmers weduwe ende de patroen 
opt suijden naestgelandit sijn.
(f. 46r) Item noch anderhalff pondemaete op Leckummalandt twelck alle jaeren 
gewandelt wordt ende men de naeste gelegert nijet en can specificeren.
Item vier pondemaeten op Leckummerlandt, Johan Bartels soon opt suijden, opt 
noerden deelscap.
Item noch ses pondemaeten gelegen inde deelscap, die om den derden jaere weder 
coemen daer sij gewest sijn.
Item noch II pondemaeten Harmsuerde Landt, opt suijden de pastoer ende opt 
noerden Jacob Isbrants soon naestgelandt.
Item noch II pondemaeten die daer wandelen, dat eenen jaer boven ende dat 
ander buijten.
Item noch drie pondemaeten opt Olde Lant, (f. 46v) de patroen opt noerden ende 
opt suijden Douwe Claes zoon.
Item noch een vierde part van een saete groet wesende XXII pondemaeten, waer 
van de patroen dander twee paerten toecoemen ende den pastoer een part.

89  Dit fragment staat in de linkermarge.
90  Hierna doorgehaald: ‘op Leckummerlandt, Johan Bartels soon opt suijden’.
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Dese landen hier nae volgende gelden tsamen twintich golden gulden ende IIII st.91

Item sijn eijgen besit te weetende thuijs ende heem met een steede affgesloet.
Item ses pondemaeten fennelandt leggende tot alle eijnden aen Wyttye ende 
Sicke Camminga landen.
Item VIII pondemaeten meeden opte Meerswal, streckende mit dat eijnde op de 
Olde Ee.
Item noch een mansmat gelegen op Harmsuerde Lant naest de pastoers landen.
(f. 47r) Item noch acht eynsen op Blitsaerder Landt neffens dat Tolhuijs.

Dit sijn de renten, die behoeren tot de vicarie van Leckum, bij heeren Jacob Blessinck 
nu ter [tijt] aengegeven.

Inden eersten twee gulden floreenen renten min III vlemschen uut de saete daer 
Douwe Sasckers nu op woent.
Item XVIII stuvers uuijt Jacob Ysbrants saete daer meede beswaert sijn XIIII 
eijnsen nijelandt op de Cage.
Item seven stuvers uuijdt de saete daer Claes Pieters zoon nu op woent.
Item VI stuvers uuijdt de saete daer Claes Douwes nu op woent.
(f. 47v) Item ses stuvers uuijt der pastorien landen van Sinte Catharina binnen 
Leeuwarden.

[90] Dit sijn die deelen vande voors. vicarie.

Inden eersten uuijt het Gasthuijs goet daer Marten Ysbrandts op woent, een 
euwich deel unde es terven broet.
Item uuijt Jan Bartels saete behoerende derffgen. van meester Tiepke Syrcxma, 
twee eeuwijge delen.
Item uuijt Mollinga Steede behoerende Haije Camminga een eeuwich deel, 
dwelck nijet betaelt en wort unde is ghebrocht noch bijden tijden die noch in 
Leckum woende.
Als van deese deelinge die pastoer als die vicarius.

(f. 48r) De patroens landen te Miedum.

Inden eersten VII½ pondemaete,92 joncvrouwe Rints opt noort ende Epe Martna 
opt suijdt naestlegers.

91  Dit fragment staat in de linkermarge.
92  Hierna doorgehaald: ‘de voors.’.
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Noch ses pondemaeten, joncvrouwe Rints op II sijden naestlegers.
Noch een pondemaeten op de Lutkemeeden, meester Jan Bugins93 op alle sijden 
naestlegers.
Bet III pondemaeten op de Lutkemeden, Wyttye Camminga op alle sijden 
naestleger.
Noch twee pondemaeten, Wyttye Camminga opt suijdt ende Miedema diep opt 
noerdt naestlegers.
(f. 48v) Ses pondemaeten op Canters Landt, meester Jan Buijgers opt noort ende 
Willem Canter opt suijdt naestlegers.
Noch een pondemaete op de Lutkewal, Willem Canters opt naestlegers.
Dese landen beloepen naeden olden opbrengh VIII½ g. gl. als de pastoer secht.

Die pastorie landen van Miedum.

Inden eersten XXV pondemaeten feenlandts gelegen achter des pastoers huijs, die 
van Cammingabuijer opt suijdt ende Bauck Wijbes opt noort naestlegers.
(f. 49r) Noch XVIII pondemaeten fennen, die van Cambuijer tot drie eijnden 
naestlegers.
Achtien pondemaeten mieden op Canters Landt, Syttye Haersma opt noort ende 
die pastorie van Gietzercke opt suijdt naestlegers.
Noch I½94 pondemaete opt Deelswal in die herne van tconvent, de vicarie van 
Geetzerck opt west naestlegers.
Dese landen secht de pastoer datze inde Sassensche anbrengh aengegeven sijn 
voor XIIII g. gl.
Noch XVIII stuvers pachten uut Jan Reijners saete toebehoerende joncvrouwe 
Rints van Cambuijer.

(f. 49v) Dese naevolgende landen sijndt die patroens landen tot Jelsum.

Inden eersten vyftien pondemaeten fennen ende noch negen pondemaeten 
meeden, naestleger Claerkampstra landen ad omnes fines ende noch een ponde-
maete nijelandts, geeft95 XII gouden gulden te huyr.96

93  Later toegevoegd: ‘meester Jan Bugins’; doorgehaald: ‘Wyttye Camminga’.
94  Verbeterd uit ‘een’.
95  Hierna doorgehaald ‘twee golden gl. te huijer’.
96  De tekst ‘XIJ gouden gulden te huyr’ met andere (cursieve) hand.
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De pastorie landen te Jelsum.

Int eerst, XIIII pondemaeten fennen, Reynsck Kamster naestleger.
Bet ses pondemaeten fenne.
Bet ses pondemaeten (f. 50r) meeden.
Bet IIII pondemaeten meeden.
Bet II pondemaeten meeden.
Bet negen pondemaeten meeden, Claerecamper naestleger.
Bet IIII pondemaeten saetlandts.
Bet XX pondemaeten nijelandt, Pieter Dekema naestleger.

Eersaeme besondere, lieve vrijnt meester Jan Bugers,
ick voeghe u te weten mits desen, dat alsoe de mandaeten vanden97 aenbrengen 
voor mijn tijden geket98 sijnt ende ick alsmen maer ontrent veertien daegen te 
Jelsum gewoent hebbe, dat ick daer niet meer, nochte breeder uv lieffte daervan te 
ontbieden, dan als boven gescreven, ick by relacy van anderen ontfangen hebbe, 
feerder bescheijdt te ontfangen van heer Ino ofte Peeter van Dekama, dien die 
saeck kenlicker es; niet meer dan Goede bevoelen.
Eersamen, gestrengen ende welgelerden, gebiedende mij altoes tot uwe diensten, 
ot moe de lijck begerende mits desen mijn allegacy int acceptabel tot wrman daer 
tontfangen.
Ges. tJelsum den XXIXen decembris, anno 1543.
Onder stondt geteijckent: Vincentius Johannes.

(f. 50v) Dese naevolgende landen sijn die landen van die vicarie van Jelsum die welcke 
ick Pieter Jacobs soon, priester ende vicarius aldaer, besittende ben nu ter tyt.

Inden eersten soe heb ick XXIIII pondemaeten als XIIII pondemaeten oltlandts, 
naestleger aende suijdsijdt Ryntse, aende westereijnde99 heer Vincent pastoer aldaer 
ende [91] noch thien pondemaeten nijelandts, naestleger op die noerderzijde 
Pieter Cornelis soon en de Ysbrant Meijnaerts soon ende Aucke Oege soon op de 
suijderzijde.
De welcke nu ter tijt van minen tweegen gebruijckende es Jan Dircx zoon, 
inwoenende aldaer ende geeft mij daer van te huijer XX golden guldens des jaers.
Item noch twee pondemaeten nijelandt, naestleger aen beijde sijden Foppe 

97  Hierna doorgehaald ‘Keijser’.
98  Voltooid deelwoord van ‘k_tha’ (oudfries): bekendmaken, aankondigen, melden.
99  Verbeterd uit ‘westerzijde’.
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Mathijs soon, die welcke nu ter tijt bruijckende es Syts Hessels100 weduwe ende 
geeft daer van te huijer twee philips guldens des jaers.
(f. 51r) Item noch101 VIII pondemaeten nijelandt, naestleger aen die suijderzijde 
Pieter Dekama, aen die noortsijdt pastoer tot Jelsum voorscreven, die welcke 
nu ter tijt gebruijckende es Hoske Jancke ende geeft te huijere van de vyff 
pondemaeten V philips guldens ende van die ander drie pondemaeten elcx 
XXXVI st., naestlegers Foppe Mathijs soon bet een pondemaete.
Item bet X pondemaeten vennen, de pastoer naestleger, saedlandts ende noch 
bet XV pondemaeten oltlandts meeden, naestleger Claercamper landen ende des 
pastoers landen, geeft te huijere XXV philips guldens.
Gescreven anno XLIII, den XXXen decembri.
Onder stondt ges. by mij102 Pieter Jacobs zoon, priester ende vicarius aldaer.
<ondertekend:>103

De costerie landen te Jelsum.

Item de costerie landen sijn drie pondemaeten (f. 51v) meeden ende een acker 
saedlandts Claercamper naestleger drie eijnden naestlegers.

De patroens landen te Coornijum.

Derdehalve pondemaete gelegen in Jan Pieters zoon fenne groet sijnde XIIII 
pondemaeten, de Scraedijck streckende aen de noerder zijde ende Pier Hoytte 
soon te Weijdum mijt een halve pondemaete opt suijdt naestlegers ende Buwe 
Wijbrants opt west.
(f. 52r) Noch II½ pondemaeten nijelantsche meeden op Coornijumma Meenscaer, 
streckende met deen sijde aen Coornijumma Hoechwech, een Keer inde lencte, 
den pastoer te Britsum opt suijdt naestleger.
Noch I½ pondemaete int IIe Keer miedlandts, de pastoers selves opt suijdt ende 
de vicarius opt noert mijt drie pondemaeten naestlegers.
Noch I½ pondemaete inden selven Keer, de pastoer te Britsum ende derven van 
wijlen Hilbrant Pieters soon opt noort naestlegers.
Noch vier pondemaeten opt noerdt van Coornijumma Hoechwech inde Gemeene 
Schaer int Anderde Keer, Rytske Boelema opt suijdt ende Hessel Abbinga opt 
noort naestlegers.

100  Hierna doorgehaald ‘ soon’.
101  Hierna doorgehaald ‘twee po.’.
102  Hierna doorgehaald ‘heer’.
103  Dit fragment in andere (cursieve) hand.
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(f. 52v) Item noch twee pondemaeten miedlandts naest ande fenne int Opperste 
Keer, derffgenaemen van salige Epe Martena opt oost ende den Waensloet opt 
west naestlegers.
Noch een pondemaete int Derde Keer vande voors. mieden streckende een 
Keer landts, Ritske Boelema opt suijdt ende derffgenaemen van wijlen Epo van 
Maertena opt noort naestlegers.
Item bet II pondemaeten int Vierde Keer, de weduwe van Hans van Oesthem opt 
suijdt ende Sijbrant Taecke soon te Finckum opt noort naestlegers.
Noch I½ pondemaete gelegen opt suijdt van des patroens landsaete, Pier Huijte 
soon te Weijdum opt suijdt ende noert naestlegers.
(f. 53r) Noch drie pondemaeten gelegen in scosters landt, rontsomme mijt 
vreemde landen ende cleijne furgen bescheijden, Hette Lolle soon erffgenamen 
opt suijdt ende wijlen Hessel Elbrants soon te Jelsum opt west naestlegers.
Bet een pondemaete in des costers landt, de pastorie opt west, den Scraedijck opt 
noort ende Sipke opde Fielde opt oest naestlegers.
Noch vier pondemaeten opt dese Hemrick int Zwetkeer, streckende metten 
westereijndt aende Zwette ende opt oest gescheijden met een Waensloet, Sijbrandt 
Taeckes erven te Finckum opt suijdt ende wijlen Goffe Douwe soons erven opt 
noert naestlegers.
Bet drie pondemaeten mieden gelegen op Britsumma Nijelandt, de Scraedijck 
opt suijdt ende Pijbe Botes zoon opt noert naestlegers.
(f. 53v) Noch ses pondemaeten mieden op Britsumma Nijelandt, de Scraedijck 
opt suijdt ende streckende drie Keer lanck ende myt Wansloeten gescheijden, 
Pybo te Steens voors. opt noort naestlegers.
Voor dese voors. patroenslanden geeft Jan Pieter soon jaerlicx te huijer XXXIIII½ 
g. gl. vrijes gelts.
Noch heeft de patroen XI eijnsen oltlandts op Coornijumma Hemrick gelegen, 
derffgenaemen van Grombach opt oest ende jonge Doecke Martna opt west 
naestlegers.
Dese landen werven alle jaeren met Hessel Abbinga lantsaete.
Noch een halve pondemaete leechlandt, Wiert Pieters zoon te Britsum oft sijn 
lantheer opt noort, de pastoer te Coornijum opt oest ende derffgenaemen van 
wijlen Pieter Kempes.
Dese landen gelden tsiaers I½ g. gl.

(f. 54r) [92] De pastorie te Coornijum die nu bij eenen heeren Johannes bedient 
wordt.

Inden eersten een fenne groet sijnde dertich pondemaeten mijt huijssteedt, wijlen 
doctor Kempo van Martena opt suijdt ende Jellinga landen te Britzum opt noort 
naestlegers.
Ses pondemaeten mieden oltlandt, de wedue van Hans van Oesthem opt 
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west ende wijlen heer Goslijck opt oest naestlegers, streckende met tsuijdt nae 
Coornijumma Meer.
Derdehalve pondemaete oltlantsche mieden, drie zwaedem min, Coornijumma 
Meer opt suijdt ende de Leghe Leij opt noort naestlegers.
Een halve pondemaete leechlant, den Rietmeer opt west ende Jacob Camper opt 
noort naestlegers.
(f. 54v) Twaleff pondemaeten nijelandts, de Zwette opt west ende wijlen Epo 
Martena opt oest naestlegers.
Noch vier pondemaeten nijelandts, de Zwette opt west ende die van Oldecloester 
opt oest naestlegers.
Item een dwars acker aen Coornijumma Wech, de weduwe van Hans van Oesten 
opt noort naestlegers ende Oldecloester opt west.
Noch een acker streckende mijt teijnde aenden Scraedijck, de patroen opt west 
ende oest naestlegers.
Vier pondemaeten saedlandts ende VIII eijnsen gelegen te Jelsum tusschen 
den Hoegen Dijck ende Middelwech, de pastoer aldaer opt noort ende die van 
Mariegaerde opt suijdt naestlegers.
(f. 55r) Noch een pondemaete saetlandts op Bebbinga Terp, den Hogen Dijck opt 
west ende jonge Doecke Martena opt oest naestlegers.
Thien eijnsen saedtlandts opt tvoors. terp, den Gemeenen Wech opt oest ende 
Oldecloester opt noert naestlegers.
Dese landen sijn verhuijert voor tsestich g. gl. endt tzaetlant te halve, des soe holt 
de pastoer hier aff vier koegras.
Noch VII pondemaeten fennen die Ysbrant Sijmons zoon nu bruijct opt oltlandt 
voor vijff floerenen jaerlicx, doctor Kempo erven opt oest, wijlen heer Goslijckes 
erven opt west naestlegers.
De pastoers meijer bruijct noch daerenboven een fenne van XI pondemaeten, 
die van Claercamp opt noort ende wijlen Epo Martna erven opt noort ende oest 
naastlegers.
(f. 55v) Noch IIII½ pondemaeten achter thuijs medt de huijsteed, Epo Martna 
erven opt noort ende suydt naestleger.
Noch negen eijnsen opt westeijndt vande Cleijne Fenne, jonge Doecke Martena 
opt suijdt ende den patroen opt noort naestlegers.
Noch een halve pondemaete nijelandts op de meenscaer int Anderde Waen vande 
Zwette gelegen, Epo Martna erven opt suijdt ende Luijtien Pieters zoon te Steens 
opt noort naestlegers.
Noch vier pondemaeten opt selve landt lopende opt west aende Zwette ende die 
van Oldecloester opt oest naestlegers.
Noch thien eijnsen genoempt de Dwersacker, die van Claercamp opt oest ende 
Oldecloester opt west naestlegers.
(f. 56r) Noch twee pondemaeten gelegen opt noort vande Kaechdijck int anderde 
Waen vande Zwette.
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Item een halve pondemaete oltlandts opt Coornijumma Meerswal met veel 
diversche deelen ende scheijdingen.
Een halve pondemaete opde Joessenewal insgelicx met veel deelen ende diversche 
scheijdingen.
Noch een pondemaete, gelegen opt zuijdtwest vanden Hoegen Wirdt, Hessel 
Abbinga opt west ende Wobbe Seerps zoon erven opt oest naestlegers.
Twee pondemaeten genoempt de Bijle, wijlen Pieter Kempes erven opt suijdt 
ende noort naestleggende.
Een pondemaete lechlandt, doctor Kempo Martna erffgenaemen op west ende de 
pastoers ander landen opt oest naestlegers.
(f. 56v) De voors. meijer geeft vande voors. landen tsijaers te huijer XVII g. gl.

Jaerlicxe pachten vande pastorie.

Uuijt Riedsma saete: XXI st.
Aesgema saete: XVIII st.
Jonge Doecke Maertena saete die nu bruijct eenen Dirck Pieters zoon, geeft jaers: 
IX st.
Maertena staeten vier euwige deelen op een croen geestimeert: een croen.
Bobbinga saete: XX st.

(f. 57r) De vicarie in Coornijum.

Inden eersten VIII pondemaeten fennen, die van Claercamp opt suijdt ende 
Schelte Lijauckema nomine uxoris104 opt noort naestlegers.
Een pondemaete saedlandts voor des vicarius huijs, de voors. Schelte opt noort 
ende joncvrou Foeckel opt suijdt naestlegers.
Noch vier pondemaeten maeden, Wpt Sipke zoon te Britsum opt west ende 
Meynaert te Britsum opt oest ten naesten.
Twee pondemaeten meeden, Seerp Wobbe zoon opt noort ende opt zuijdt I½ 
[93] pondemaete, jaerlicx hier tegens wervende bij eenen Ysbrant Sijmons zoon.
Drie pondemaeten lechlant, de pastorie ende costerie opt suijdt ende diverse 
landen opt noort naestlegers.
(f. 57v) Een halve pondemaeten mieden, Peter Kempes wedue opt west ende 
diversche landen (die de vicarius nijet en weet te nomineren) opt oest naestlegers.

104  Latijn: uit naam van zijn echtgenote.
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Ses pondemaeten nijelandtsche mieden, Eeta Taecke zoon te Steens opt oest ende 
eenen (cuius nomen vicarius devoravit ut et obest)105 te Dijcsterhuijsum opt west 
ten naasten.
Dese landen bruijct de vicarius selves daeromme wetende die nijet te estimeren.

Des vicarius meijer, genoempt Rytske Poppe zoon, heeft van hem in huijere dese 
naebes. landen ende gelden te huijere XXVI gouden gulden.

Inden eersten II½ pondemaete nijelantsche meeden, Anna Wobbes weduwe opt 
noort naestleger ende den geenen die opt suijdt oft elders ander naestlegers is 
ignorat vicarius.106

Vyff pondemaeten lechlandt, Claes te Auterp (f. 58r) opt west ende den patroen 
te Coornijum opt oest ten naesten.
Seven pondemaeten meeden oltlandt, Reynsck Camstra opt west ende opt oest 
naestlegers, II½ pondemaeten wervende die Claes voors. gebruijct om het tweede 
jaer.
Een pondemaete saedlandts, tconvent van Oldecloester opt oest ende west ende 
die Wech bij Bobbinga huijs opt noordt naestlegers.
Drie pondemaeten fennen, die van Claercamp opt oest ende den Herendijck opt 
west ten naesten.
Seven pondemaeten fennen, de conventualen van Fosswert opt noort ende den 
Hoeywech te Coornijum opt suijdt naestlegers.
(f. 58v) Achttien pondemaeten fennen, die van Claercamp opt suijdt ende Schelte 
Lyauckema nomine nove nupte107 opt noort naestlegers.

De costerie te Coornijum.

Inden eersten een fenne van XXX pondemaeten oft daeromtrent myt thuijssteedt 
ende sijne annexen, wijlen doctoer Kempo Martena erffgenaemen opt suijdt ende 
Jellinge Staeten te Britsum opt noort naestlegers.
Noch ses pondemaeten mieden opt oltlandt, joncfrouwe Foeckel van Oesten opt 
west ende derffgenaemen van heeren Godscalck opt oest naestlegers.
Bet IIII pondemaeten108 oltlantsche meeden, Coornijumma (f. 59r) Meer opt 
suijdt, Oldecloestere tconvent opt oest ende de Lege Leije opt noerdt naestlegers.

105  Latijn: wiens naam de vicaris niet meer weet, wat ook nadelig is.
106  Latijn: weet de vicaris niet.
107  Latijn: uit naam van zijn nieuwe echtgenote.
108  Later toegevoegd: ‘IIII pondemaeten’.
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Inden eersten ses pondematen oltlantsche mieden, joncvrouwe Reijnsck Camstra 
opt suijdt ende jonckfrouwe Foeckel van Oesthem opt noort naestlegers.
Noch vyff pondemaeten in Jan Aedwerts saete begraeven opt suijdt, streckende 
van den Scraedijck opt suijdt int viercant an Coornijumma Meenschaer.
Noch twee pondemaeten van olts saetlandts geweest, gelegen in jonge Doecke 
Martena saete daer Anna Wobbes weduwe nu op woent.
Noch een pondemaete nijelandt, Sipke Jorns zoon te Steens opt noort ende opt 
suijdt ende de erven van Oesterwierum (quorum nomina cum sonitu campane 
custos perdidit et oblivioni tradidit)109 opt suijdt naestlegers.

(f. 59v) De patroen toe Britsum.

Heeft vyfthien pondemaeten fennen leggende op een meenscaer, nijet daer aff 
weetende die limiten.
Twee pondemaeten ende een halffve meeden, die vicarius opt noort ende opt oest, 
Sircktzien Doenije opt suijdt ende Douwe van Bourmania opt west naestlegers.
Noch een pondemaete ende drie eynsen meeden, opt oest streckende aenden 
Hoegendijck, opt suijdt Baucke Gosse soon, opt west derffgenaemen van Rytske 
Rytske soon, opt noordt derffgenaemen van Romcke Jeppama naestlegers.
Noch een pondemaete ende drie eijnsen meeden, opt oest Douwe van Bourmania, 
opt suijdt Coornijummer (f. 60r) Zijelsloet, opt west tconvent van Claercamp, 
opt noert Pybe Botte soon naestlegers.
Noch vier pondemaeten meeden, opt noort die weduwe van Rudolph van Bunau, 
opt oest meester Pieter van Harlingen, opt suijdt derffgenaemen van Edo Martena 
naestlegers, opt west Corniummer meer streckende aen die Mijne Fennen.
Een pondemaeten ende drie eijnsen meeden, opt west die vicarie, opt noort Johan 
Gerbranda, opt oest die costerie, opt suijdt een rydtwech naestlegers.
Een pondemaete ende drie eijnsen, die pastorie opt noort, opt oest ende suijdt die 
vicarie, opt west meester Sydts Tijaerda.
(f. 60v) Negen eijnsen meeden, opt noort die patroen toe Coornijum, opt oest 
meester Pieter van Harlingen, opt suijdt ende west die weduwe van Bunau 
naestlegers.
Noch III pondemaeten meeden ende dan leggende een cleijn stuck ontlandt ofte 
lechlandt [94] ontrent een pondemaete groet wesende, tconvent van Oldecloester 
opt noort, Johan Gerbranda opt oest, die vicarie van Cornijum opt suijdt, 
derffgenaemen van Edo Martena opt west naestlegers.
Twee pondemaeten ende halff meeden, opt west tconvent van Voswert, opt noort 

109  Latijn: wier namen de koster met het luiden van de klok kwijtgeraakt is en aan de vergetel-
heid heeft overgeleverd.
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derffgenaemen van heer Goslick van Jongema zaliger gedachtenis, opt oest ende 
suijdt die weduwe van Bunau naestlegers.
Negen eijnsen meeden, die weduwe van Bunau opt west, Britsummer Meer 
opt noort, derffgenaemen van Sijrd Rijske zoon opt oest, die vicarie opt suijt 
naestlegers.
Een halve pondemaete lechlandts meeden, tconvent (f. 61r) van Oldecloester opt 
noort, Johan Gerbranda opt oest, die pastorie opt west naestlegers ende opt suijdt 
sekere ontlandt leggende die weijnich gebruijct worden.
Noch vijff eijnsen meeden, tconvent van Oldecloester opt noort, derffgenaemen 
van Edo Martena opt oest, opt suijdt Johan Gerbranda ende tvoors. Convent van 
Oldecloester naestlegers.
Noch ses pondemaeten ende een halff saedtlandts, opt oest ende west die weduwe 
van Bunau, opt suijdt die vicarie ende meester S. Tiaerda naestlegers, opt noort 
streckende sekere rijdwech.
Noch II pondemaeten saedtlandts, derffgenaemen van Romcke Jeppema opt 
oest ende west, opt suijdt vrou Lucia van Grombach naestlegers, opt noordt 
streckende en rijdwech.
Noch veertien eijnsen saedlants, opt oest derffgen. (f. 61v) van salige Goslinck 
van Jongema, opt suijdt die vicarie naestlegers, opt west ende noordt streckende 
sekere wech.
Dese voorgenoempde landen die patroen van Britsum toecommende, doen in 
jaerlicxe pachten tsiaers acht ende twintich goldens, bij twee meijers gebruijckt.
Noch die patroen hebbende een huijssteedt, opt noort streckende een wech, opt 
oest Tijaerdt Jongema, opt suijdt ende west vrou Lucia van Grombach naestlegers. 
Ende doet siaers XIIII stuvers in pachte.
Noch de patroen IIII eijnsen meeden, opt west, opt noort, opt oest tconvent 
van Genaerdt, opt suijdt de weduwe van Bunau naestlegers ende doet tsiaers vyff 
stuvers in pachte.
Noch de patroen III pondemaeten fennen leggende in die pastoers fennen, nijet 
wetende seker lijmiten ofte bepalinge daer aff anders dan in die pastoers landen 
voerclaert es ende doet tsiaers anderhalve g. gl. in pachte.

(f. 62r) De pastorie van Britsum.

Acht ende twintich pondemaeten meeden, Feycke Tijaerdts soon opt oest, Hans 
van Oestheijms naegelaten weduwe opt suijdt, naestlegers aen den Bijldijck opt 
west ende opt noort de gemeene Britsummer Nijelandts Wech streckende.
Noch drie pondemaeten meeden met Epo Martena gewandelt tot revocatie 
ofte notwandelinge, die pastorie van Coornijum opt west, Hessel Abbinga opt 
oest, derffgenaemen van Sibren Agges Herema opt noort ende die patroen van 
Coornijum opt suijdt naestlegers.
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Twaelff pondemaeten fennen van welcke die patroen behoeren drie pondemaeten, 
opt west ende noort tconvent van Genaerdt, opt oest Sircktien Donije naestlegers 
ende Britsummer meer opt suijdt streckende.
Noch drie pondemaeten fennen met die huijssteedt, (f. 62v) opt west tconvent 
van Foswert, opt oest meester Sijds Tijarda naestlegers, opt noort Britsummer 
meer, opt suijdt die huijssteede naestlegers.
In een gemeene fenne hebbende IIII pondemaeten fennen nijet wetende daer aff 
eenige confinia ofte limiten.
Een pondemaete saedlandt, opt west tpastoers huijssteedt, opt noort, oest ende 
suijdt meester Sijts Tijaerda naestlegers.
Noch een pondemaete saetlandts met een cleijn huijssteet, opt west sekere 
Lijckwech streckende, opt noort meester Sijts Tijaerda, opt oest die weduwe van 
Bunau naestlegers, opt suijdt een rijdwech leggende.
Noch een pondemaete saedlandts, die welcke110 opt oest pastoers huijssteedt 
ende een Lijckwech, opt suijdt meester Pieter van Harlingen, opt west Foswerder 
Convent ende opt noort pastoers feenlandt naestlegers.
(f. 63r) Noch een pondemaete saedlandts, een rijdwech opt noort, Johan 
Gerbranda opt oest, vrou Lucia van Grombach opt suijdt, derffgenamen van 
Riomcke Jeppema opt west naestlegers.111

Noch vier pondemaeten lechlandt ofte ontlandt bijden commisarien vanden 
Hove ende vanden landen anno XL daer toe geordonneert, voorclaert voor 
halff landt, meester Sijdts Tijarda opt west, Britzummer Meer opt noort, Johan 
Gerbranda ende die patroen van Britsum opt oest ende een rijdwech opt suijdt 
leggende, naestlegers.
Dese voors. landen behoerende tottet posses vande voors. pastorie ende vanden 
pastoer noch gebruijct worden waer aff die naestlegers landen die sommige die 
pondemaete XVI stuvers gelden, die sommige XVIII ende oeck die sommige XX 
stuvers doen, [95] die eene min, dander meer ende estimeer dese voors. landen 
oeck soe veel wel waerdich te sijn.
(f. 63v) Noch vyff pondemaeten meeden en een halff, hoech ende lech landen 
onder malkanderen, opt oest tconvent van Genaert, opt suijdt tconvent van 
Foswert, van Genaert ende Lucia van Grombach, opt west Johan Gerbranda 
naestlegers, opt noort Britsummer Meer leggende.
Dese voors. landen hebben altijt bij den meijer tsiaers gedaen II golden gulden 
ende XIIII stuvers ende worden nu bijden pastoer gebruijct.
Die pastorie ende vicarie hebben allen jaeren elcx XXI st. uuijt Jellinge Staete, 
facit in allen twe ende veertich stuvers.

110  Later toegevoegd ‘die welcke’.
111  Hierna doorgehaald ‘Noch vier pondemaeten’.
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Noch hebben die twee voors. beneficien toesamen negen stuvers iaers in pachten 
in een saete leggende tot Wijns daer nu Claes Bern zoon op woenende es.
Noch hebben die beneficien als voeren X stuvers jaers, (f. 64r) doer sekere legaet 
van eenen pastoer van Coornijum genoempt heer Syttye, besproecken uuijt sekere 
landen op Coornijummer Nijelandt leggende daerde priesters van Coornijum die 
confinia ende liemiten wel aff sullen verclaeren.
Uuijt een saete Epo Martena erffgenaemen toecomende, dewelcke nu van Jacob 
Dircks zoon bewoent wordt, heeft de pastoer seven stuvers sijaers.

Die meyers landen vande pastorie.

Noch XII pondemaeten fennen, opt oest derffgenaemen van Goslick van Jongema 
zaliger gedachtenis, opt suijdt die Oudlandts Wech, opt west ende noort die Meer 
Wech naestlegers.
Vyff pondemaeten meenscaer op die Meerfen niet wetende daer de confinia ende 
limiten overmits de menichvoldicheijt ende groetheijt des feens.
(f. 64v) Achtiendehalve pondemaeten meeden, hoech ende lech onder mal-
canderen, Lucia vrou van Grombach ende Bunau naegelaeten weduwe opt noort, 
Britsummer Meer opt oest, die patroen Johan Gerbranda ende die weduwe van 
Bunau opt suijdt ende tconvent van Foswert opt west naestlegers.
Twee pondemaeten ende een halff meeden, opt noort derffgenamen van heer 
Goslijck van Jongema, opt oest die patroen naestlegers, opt suijdt ende opt west 
sekere wech streckende.
Een halve pondemaete meeden oltlandt oft lechlant, opt noort derffgenamen 
van heer Goslick Jongema, die patroen opt west, die vicarie van Britzum opt oest 
ende suijdt naestlegers.
Vyff pondemaeten saetlants, opt west Lucia van Grombach, opt noort die vicarie, 
opt oest derffgenaemen van heer Goslick ende meester Sijdts Tijaerda naestlegers 
aen een wech leggende opt suijdt.
Dese voors. meijers landen doen jaers in pacht XXIIII golden guldens.

(f. 65r) Die vicarie te Britsum.

Op Britsummer Nijelandt thien pondemaeten meeden, ant oest die Hoegedijck, 
west die Bildijck, zuijdt Sirckien Doenie, Douwe van Bourmannia, die patroen 
van Britsum, noort Tijaert Jongema, Douwe Bourmania naestlegers.
Item op Britsummer Oudtlandt VII pondemaeten meeden, opt oest die weduwe 
van Roloff van Bunauu, west Jan Gerbranda naest.
Item een fenne in een stuck besloeten groet VI pondemaeten, leggende an die 
Outlantswech, die weduwe van Bunauu ant oest ende noort streckende.
Item III½ pondemaeten in Britsummer Gemeen Fenne.
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Item I½ pondemaete feenlandts in die vennen (f. 65v) die pastorie toecommende 
ende aen die Nijelandtswech leggende.
Item III pondemaeten saedlandts, streckende int suijdt op die Juesna, oest 
magister Sijts Tiaerda, west magister Peter van Harlingen naest.
Item II pondemaeten saedlandts, opt suijdt als vooren, opt oest Jan Gerbranda 
naest.
Item een pondemaete saedlandts, ant noort tkerckhoff, suijdt die erven van 
Romcke Jellinga, opt oest tKerckpad naest.
Item opt oest vande voors. pondemaete noch een pondemaete saedlants lopende 
mijt het oest aen die Wech, suijdt Jan Gerbranda.
Item vyff pondemaeten oltlandts oft lechlandt, (f. 66r) streckende int noort aen 
Britsummer Meer, ant west magister Syts Tiaerda ende es tvoors. landt bijden 
commissarien vanden Hove inden nijeuwen anbreng voor halff landt verclaert 
ende de pondemaete taxeert tot seven stuvers.
Dese voors. landen worden tot de vicarie gebruijct waeraff die naestlegers 
sommighen XVIII st., paert XX stuvers gelden ende estimere deselffde oeck soe 
veel wel waerdich te sijn.
Noch vyff pondemaeten meeden ende een halve, hoech ende lechlandt tsamen, 
ant oest tconvent van Genaerdt, noordt Britsummer Meer naestgelandit.
[96] Item vyff pondemaeten meden112 opt Britsummer Outlant, int suijdt 
dOutlants Wech, opt oest die patroen te Britsum,113 noort Jan Gerbranda.
Item opt tselfde landt II pondemaeten, opt west (f. 66v) ende suijdt die voerseijde 
wech, opt oest meester Sijts Tiaerda, opt noordt die costerie te Britsum naestleger.
Item XVIII eijnsen leechlandt in die Geldersche Horn lopende mit het oest 
aenden Meer, opt west die weduwe van Bunauu, opt noort die weduwe van Frits 
van Grombach.
Item op deselve plaetse vyff eijnsen, opt oest, west ende suijdt als vooren, opt 
noort meester Sijts Tijaerda naest.
Item aldaer XI eijnsen, tot alle kanten ende sijden die weduwe van Bunauu, opt 
west de conventuaelen van Genaerdt naest.
Dese landen hier boven gescreven, hebben jaerlicxe te huijer gedaen bijden meijer 
seven golden fl. ende een halff ende worden nu tot de vicarie gebruijct.
(f. 67r) Portiones114 oft euwige deelen uuijt Jellingha State ende van Wijns uuijt de 
saete bij Claes Bern zoon nu ter tijt bewoent ende van heer Sytze wijlen pastoer te 
Coornijum es bijden anbrengh van die pastorie van Britsum verclaert.

112  Later toegevoegd.
113  Hierna doorgehaald ‘opt’.
114  Latijn: (eeuwige) delen.
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Die lantsaete vande vicarie.

Seven pondemaeten feenlandts leggende op Britsummer Gemeen Fenne.
Item die huijssteedt daer die lantsaete op woent mit daer bij een stuck saedlandts, 
tsamen groet twee pondemaeten.
Item vier pondematen meeden lechlandts op Britsummer Oltlandt leggende, 
int suijdt magister Sijts Tijaerda, opt noort die pastoer naest ende lopt int oest 
aenden meer.
Item op Koornijummer Oltlandt II pondemaeten (f. 67v) meeden, opt oest derffven 
van doctor Kempo Martena, opt suijdt de conventualen van Mariengaerde naest.
Item aldaer op de noorder sijde van die Bergh II pondemaeten, int west die 
weduwe van Hans van Oesthem, opt oest Hessel Abbinga naest.
Item opte selve plaetse anderhalff pondemaete, suijdt doctor Kempo wees, opt 
oest die weduwe van Hans van Oesthem, opt west ende noordt de conventualen 
van Claercamp naest.
Item aldaer drie eijnsen lechlandt, magister Pieter van Harlingen opt oest, west 
ende zuijdt die erven van Eedo van Martena naest.
Item III eijnssen, opt noort ende oest die erven van Edo Martena, opt west die 
weduwe van Hans van Oestheijm, opt suijdt Reijnsck Kamstra naest.
(f. 68r) Item een halve pondemaeten leechlandt aldaer bij die voors. anderhalve 
pondemaeten leggende.
Dese bovengescreven landen gelden jaerlicx bijden landsaete te huijer VIII golden 
floreenen.

De costerie te Britsum.

Int eerst vier koeganck gelegen in Gemeenscaer.
II½ pondemaeten meeden, heer Godscalck opt oest ende den patroen opt west 
naestlegers.
Noch II½ pondemaeten maeden, heer Godscalck voors. opt oest, suijdt ende 
west naestleger.
Noch twee pondemaeten mieden, joffrouu Kunera Buijnics (f. 68v) opt west ende 
heer Godscalck voors. opt oest naestlegers.
Een halve pondemaete mieden, Grombachs erven opt west ende de vicarie opt 
oest naestlegers.
Een pondemaete saetlandts, Jan Gerbranda opt noort ende west ende de van 
Foswert opt suijdt naestlegers.
Noch een luttick stuck landts, Salvius Foppinga opt suijt ende Alijdt Arents opt 
noort naestlegers.
Dese landen bruijct die coster selffs ende de naestlegeren vandien gelden die 
pondemaeten elcx sijaers somtijts XIIII, XVI oft XVIII stuvers.
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(f. 69r) Item dit sinnen die patroens landen ende renten leggende toe Steens.

Inden eersten heeft die patroen vyff ende vyftich koegras, elcke koegras voor eenen 
gulden, dat Convent van Betelehiem ende Gernauert naestlegers int gemeene op 
die suijderzijde, die beijde Olde Dijcken opt oest ende west.
Item ten anderen Hemme Jelle soon een steedt met een halff pondemaete 
miedlandts gelt twintich stuvers, naestleger die patroen.
Item Jettze op die Schille een steed bij sijn huijs geldende een half golt gulden, die 
patroen Sinte Vyt naestleger.
Item Liopk Homes weduwe een steed gelt een floreen, die patroen naestleger, 
alles opt suijdt.
(f. 69v) Item Wijts Gercke dochter een steed landts gelt een halff gl. fl., patroen 
naestleger.
[97] Item Hoijt op die Schille een steed gelt een halffve gl. fl., patroen naestleger.
Item Pijbe Botte soon een steed gelt een gl. fl., patroen naestleger.
Item Ubbe Amckema twee pondemaeten saetlandts gelt twee golde guldens, die 
priesters van Steens opt noort ende tconvent van Foswert opt suijdt.
Item Nanne bijdie Poelen heeft van die patroen int generael vier golden gulden 
renten, welcke landen legen toe naesten dat Convent van Claercamp opt oest 
ende Lijuwa Jouckema opt west.
(f. 70r) Item een pondemaete miedlandts leggende in Wijlcke saete, daer toekompt 
juffer IJmck, gelt XX st.115

Item een halve pondemaete maedlandts leggende bij dat Olde Deel opt Oltlandt, 
gelt een halff g. gl.
Hier meede die patroen Sinte Vyts landen in alles besloeten.

(f. 70v) De landen behoerende tot de pastorie toe Steens.

Inden eersten achtien pondemaeten weijtlandts, die Wech aent kerckhoff ende 
die Mollen naestlegers.
Noch elleff pondemaeten weijdlandts hietende de Moelenfenne, Pijbe Botte soon 
ende Mersumma Wech naestlegers.
Item noch vyff pondemaeten saedlandts in Merckinglandt in twee stucken, van 
beijden sacrista  toe Stiens ende Douwe Bourmannia naestlegers.
Item noch twee pondemaeten saetlandts tusschen weghen, sacrista voors. ende 
Lucia Grombachs weduwe naestlegers.
(f. 71r) Item noch vierdehalve pondemaete saedlandts, Genaerverde Convents 

115  Vanaf hier (tot en met f. 83v) staan de hoeveelheden pondematen ook in de linkermarge 
weergegeven; waarschijnlijk later toegevoegd.
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landen ende Rieme Gossema naestlegers op Wijdrummalandt.
Item noch vyfftehalve eijnsen weijdlandts in Elcke Sijdts soon weijde, die priester 
toe Stiens ende Douwe van Bourmannia naestlegers.
Item noch twee pondemaeten hoijlandt genoempt int Braclandt, sacrista voors. 
ende meester Sijts Tiaerda landen naestlegers.
Item noch negen eijnsen hoijlandt leggende in Britsumma Merren, Pijbe Douwe 
soon op die Olde Leije ende Ritske toe Blij naestlegers.
(f. 71v) Item noch vierdehalve pondemaete hoeijlandt aen die Lijeppen, Foppe 
Boelema ende Douwe Offe zoon naestlegers.
Item noch vyff pondemaeten hoeijlandts genoempt die Campen, Wijdrumma 
hoijwech ende Pijbe Botte soon naestlegers.
Item noch acht pondemaeten hoijlandt leggende op die Lange Traem, Lieuwe 
Juckema ende Fed Waute toe Boesum erffgenaemen naestlegers.
Item een pondemaete saetlandts opt noort van Amckema Steed, die priesteren toe 
Steens ende die Olde Biltdick naestlegers.
(f. 72r) Item noch een pondemate saedlants opt noordt van Mellinck Terp, dije 
pristeren voors. ende Harinck Heringa naestlegers.
Item noch twee pondemaeten hoijlandt, sacrista voorscreven ende die Arme toe 
Leeuwaerden naestlegers.
Item noch een pondemaete hoijlandts, convents landen van Genaervert ende 
Foppe Boelema naestlegers.
Item noch een pondemaete, Hugo opper Leije lantheer ende tvoors. convents 
landen naestlegers, es hoijlanden.
(f. 72v) Item noch oppe Liepen genoempt, anderhalve pondemaeten, heer Gerrit 
toe Steens ende die Arme toe Leeuwaerden naestlegers, oeck hoijlandt.
Item noch anderhalve pondemaete leggende in die Arme voors. ende Ritske 
Boelema naestlegers.
Item noch een halve pondemaete hoijlant, Lieuwe Jouckema, Harcke Hidde soon 
toe Finckum naestlegers.
Item noch een halve pondemaete hoijlandt leggende in Britsumma Merren, Fed 
Waute zoon toe Boesum ende Jan Syttye Lobbinge weduwe naestlegers.
(f. 73r) Item noch anderhalve pondemaete hoijlandts, In die Wetens genoempt, 
die Arme voors. ende Sipke Rintse zoon grontheer naestleger.
Item noch een huijssteede mit wat weijdtlandt ende een halve pondemaete 
hoijlandt, een acker saedlandts, facit toesaemen in als fier pondemaeten, Lucia 
Grombachs weduwe landen ende die Olde Biltdijck naestlegers tusschen dicken.
Noch drie steeden in die Kerckebuijeren op welcke sijn woenende Homme Jans 
soon, Egbert Claes soen ende Jantzen Claes weduwe.
Alle voors. landen ende steeden sijn olde landen eertijts aengebrocht, sommige 
voor XII st., sommige voor veertien stuvers die pondemaete, als nu over hooch (f. 
73v) ende leech, die jaerlicxe waerde eenen carolus gulden, want die pondemaete 
es swaer genoch.
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Dit sijn de landen op Sinte Niclaes prebende toe Steens daer heer Gerrit op woent.

Int eerst, vyff pondemaeten medlants hietende die Campen, Berleheemstere 
naestleger van als.
[98] Noch drie pondemaeten miedlandts op Hoechaeste Meer, Sierckien Douma 
ende Foppe Bolema naestlegers.
(f. 74r) Bet derdehalve pondemaete meedlanden op die Lange Traem, Aelcke 
Jouckema ende Hette Roijmer zoon naestlegers.
Noch veertien eijnsen op die Lange Traem, Lieuwe Juckema op beijde sijden 
naestlegers.
Bet veertien eijnsen maedlandts op die Lange Traem, Aelcke Juckema ende Aucke 
Merckela naestlegers.
Noch veertien eijnsen maedlandts op die Beesttepoech, Hetta Roijmers zoon 
ende Wijbe Jan Ripperts wedue naestlegers.
Bet vier pondemaeten feenlandts, die (f. 74v) patroen ende Hette Hemmema 
naestlegers.
Noch vier pondemaeten feenlandts bij Kamminga Goet daer Gepka Folckerts 
soon op woent, Douwe van Bourmannia ende die coster naestlegers.
Bet116 vier pondemaeten fenlandts thoe Swaert, in meester Sijts goed, meester 
Sijdts naestleger aen beijde sijden.
Noch negen eijnsen maedlandts in die Poelen, heer Johannes ende heer Tzialla 
naestlegers.
Bet vier eijnsen maedlandts in die (f. 75r) Dijgeldobben, die pastoer ende Sijts 
Grombach naestlegers.
Noch drie pondemaeten int Merlingelandt, in voortijden saedlandt ende nu 
fenlandt, Douwe van Bourmannia naestleger aen beyde sijden.
Noch een pondemaete saedlandts op Wijdrumma Saetlandt, Sijtze Baucke soon 
met sijn broeders ende kinderen end.117

Noch een pondemaete saedlandts op Wijdrumma Saedlandts, Berlehemera naest-
leger.
Bet vyftien eynsen tusschen die dijcken, fenlant, (f. 75v) Sijtze Baucke soon met 
sijn broeders kinderen ende Wijbe Harincxsma naestlegers.
Noch drie pondemaeten saedlandts tusschen die dijcken, Douwe van Bourmannia 
ende Hede Wanta kinderen ende hoere erven naestlegers.

116  Hierna doorgehaald: ‘sae’ [?].
117  Dit fragment is later doorgehaald; waarschijnlijk een vergissing van de kopiist. Zie ook beide 

daaropvolgende fragmenten.
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Bet een halff pondemaeten feenlandts in Hette Hemmema landt118 aen die sate 
fen Hette119 loepende aen Mersumma Meer.
Noch veertien eijnsen saedlandts tusschen dijcken, Sijttije Bauke soon met sijn 
broeders kinderen ende Rijske Boelema naestlegers.
Bet een pondemaete saetlandts leggende (f. 76r) ant noordt van Mellinga Terp, 
die priesters toe Steens ende Haring Heringa naestlegers.
Noch een pondemaete saetlandts leggende opt noort van Ackema, die patroen 
ende die priesters ende die Oude Dijck naestlegers.
Noch vyftehalve eijnsen feenlandts in Sijts zoon fenne, Douwe van Bourmannia 
ende die priesters in Steens naestlegers.
Dese voergenoempde landen sijn altemael olde landen, getaxeert die120 
pondemaeten op eenen keysers121 gulden.
(f. 76v) Item twee pondemaeten op Koeijumunia122 Nijeuw Landt, die ponde-
maeten getauxeert op eenen philips gl., Douwe van Bourmannia ende die coster 
van Coornijum naestlegers.
Noch een twinter diers gras in dien Bura Finna, getauxeert op XIX stuvers.
Noch een halve pondemaete saedtlandts op sijn hiem voort huijs, getauxeert op 
X stuvers.
Noch bet een halve pondemaete leechlandt opt Oltlandt, dat convent van Bet-
lehiem ende Sijts Grombachs naestlegers, taxeert op VI st.

(f. 77r) Deese naevolgende landen toebehoeren die prebende ofte sacrista leen toe 
Steens, heer Johannes nu bedienende.

Inden eersten negen pondemaeten feenlandts leggende bij die Poelen opt123 
Oltlant, Douwe van Bourmannia toe naesten opt noertwest ende Lieuwe Juckema 
opt noordtoest.
Ten anderden, seven pondemaeten miedlandt indie Poelen, Douwe van Bour-
mannia opt noordt naestleger.
Ten derden, twee pondemaeten meeden leggende int Braecklandt, Rijtske 
Boelema toe naesten opt suijdt ende die pastorie opt noerdt.

118  ‘Hemmema landt’ later toegevoegd in linkermarge.
119  Doorgehaald ‘hoecken’; in linkermarge later toegevoegd ‘sate fen Hette’.
120  Hierna doorgehaald: ‘patroen’.
121  Later toegevoegd, verbeterd uit ‘golden’.
122  Lees: ‘Koernijumne’.
123  De tekst ‘leggende bij die Poelen opt’ is later in de linkermarge toegevoegd.
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(f. 77v) Ten vierden, anderhalve pondemaete mieden leggende124 opt Oltlandt, 
juffer Ymck opt noort naestlegers.
Ten vijfften, drie pondemaeten meeden leggende bij Renije wijren opt Oltlandt, 
vrou Syts Grombach opt oest, die abt toe Claercamp opt west.
Ten sesten,125 anderhalve pondemaete leggende opt oltlandt, Douwe Bourmannia 
toe naesten opt west ende Ritske Boelema opt noort.
Ten sevenden, een126 pondemaete opt Oltlandt op die Breggen, Douwe van 
Bourmannia opt west ende die keller van Gernaerdt opt oest.
(f. 78r) Ten achsten, twee halve pondemaeten opt oltlandt, die eene halve Douwa 
Bourmannia opt oest ende opt suijdt toe naesten, die ander halve pondemaete dat 
convent van Genaerdt opt noordt ende Rindts Camminga opt west.
Ten negenden, soe sijnter drie pondemaeten, Pijbe Botte soon opt noort leggende 
bij Ralehuijs opt Oltlandt end sijnt gewandelt voor drie pondemaeten feenlandts, 
leggende in Pier Monte soon Fenne.
Ten thienden, negen eijnsen meeden opt die Beste Tziog, frou Syts Grombachs 
opt west toe naesten oft het Gasthuijs toe Leeuwaerden.
Ten ellefden, een pondemaete leggende (f. 78v) opt Oltlandt127 in die Merren, dat 
Gasthuijs te [99] Leeuwaerden oft frouu Sijts opt oest toe naesten.
Ten twaelffden, anderhalve pondemaete opt Oltlandt, Teede Wantema sijn erven 
op alle sijden toe naesten.
Ten derthienden, een pondemaete tusschen die dicken, heer Tzialla opt noort 
ende Jasper Sydts soon met sijn broeders opt suijdt.
Ten XIIIIen, anderhalve pondemaete tusschen die dicken, Ritske Boelema opt 
west toe naesten.
Ten vyfthienden, een pondemaete leggende (f. 79r) te Finckum, Haring Heringa 
ende dat goedt van Betleheem opt west ten naesten.
Ten sesthienden, drie eijnsen saedlandt, Douwe Bourmannia opt west ten naesten 
ende bet IIII½ eijnsen fennen, Douwe Bourmannia opt west ten naesten.
Ten seventhienden, drie pondemaeten saedtlandts, Douwe Bourmannia opt oest, 
Hemmema opt west.
Item derdehalve pondemaete saedlandts, die pastorie opt west ende frou Sijts opt 
oest.
Item anderhalve pondemaete saedlandts, (f. 79v) Ritske Boelema opt oest end 
Douwe Bourmannia opt west.

124  Hierna doorgehaald: ‘bij Renije’.
125  Bij vergissing staat er in de tekst ‘vijften’, hier verbeterd.
126  Hierna doorgehaald ‘halve’.
127  Hierna doorgehaald: ‘Tede Wantama sijn erffgen. op alle sijden ten naesten’.
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Item anderhalve pondemaete saedlandts, Foppe Boelema opt oest ende west ten 
naesten.
Item anderhalve pondemaete saedlandts tusschen die dicken, die abt van Foswert 
opt west ten naesten.
Item bet een pondemaete saedtlandts tusschen die dicken, die van Foswert opt128 
suijdt ende die patroen opt noort toe naesten.
Item drie pondemaeten fennen, Lieuwe (f. 80r) Juckema opt suijdt ende Douwe 
Bourmannia opt noort.
Item vier pondemaeten fennen, Douwe van Bourmannia opt suijdt ende Hette 
Hemmema opt noort.
Syts Grombachs weduwe van een steedt daer in mijn anbrengh es, een philippus 
gulden.
Item dartich stuvers van Eminga van pachten.
Een philips gulden van Juckema van pachten.
Item X stuvers van Foppe Boelema van pachten.
(f. 80v) Item een twinter beest gras in die Buijer Fenne.
Item dese voorgenoempde landen over hoech ende lech worden tauxeert op een 
keijsers gulden ende werden een paert bij mij gebruijct ende een paert bij die 
dorpluijden hier meede in alles besloeten.
Item deese pachten bovengescreven hebben wij pristers algelijck tot onse 
beneficien affcoemende van ewige deelen.

(f. 81r) Dit sijn die landen behoerende aen Onse Lieve Vrouwen leen toe Steens dat 
bedient wordt bij heer Tijalla.

Inden eersten twee pondemaeten tusschen wegen, die eene wech aen die 
suijdersijde ende dander wech aen die noorder, Douwe Bourmannia op elcke 
naestleger.
Noch een pondemaete tusschen dijcken, Jan saliger gedachtenisse aen die 
suijdersijde, de pastoer aende noorderzijde naestlegers.
Noch twee pondemaeten tusschen dicken, Sipke Jorrits soon beijde oppe 
suijdersijde ende noerderzijde naestleger.
Een halve pondemaete tusschen dijcken, (f. 81v) heer Johannes opt die suijdersijde 
ende Sydt Eeckemee op die noorderzijde naestlegers.
Noch een pondemaete int Cortlandt, opt west ende oppet suijdt Douwe 
Bourmannia naestlegers.

128  Hierna doorgehaald ‘west’.
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Noch negen eijnsen, Douwe Bourmannia opt noort ende opt oest, Taecke Minne 
soon opt west naestlegers.
Noch een pondemaete, die Lutkewech opt noort, Mersumma Meer opt suijdt 
naestlegeren.
Item129 een pondemaete opt noordt van Mellinga (f. 82r) Terp, die pristeren toe 
Steens ende Harinck heerscip toe Hiem naestlegers.
Noch een pondemaete saedlandts opt noort van Amckema steedt, die priesters 
toe Steens ende die Olde Biltdijck naestlegers.
Noch negen eynsen landts, die abt tot Marregaert opt noort ende Pijbe Botte 
soon opt suijdt naestlegeren.
Item vier pondemaeten opde Beeste Tzioech, Lieuwe Sijrdt zoon met sijn susteren 
ende broeren oppe westerzijde ende die jonger priester te Finckum opt oest 
naestlegeren.
Noch vierdehalve pondemaeten toe Wijdrumme (f. 82v) Weeghs ende Hette 
Roijmer soon toe Beetgum opt oest, Douwe Bourmannia opt west naestlegeren.
Een halve pondemaete, Meijnaert toe Finckum aen die oesterzijde, Hessel Henne 
soon aen die westersijde.
Noch negen eijnsen, Douwe Goffe zoon opt suijdt, Widrumme Wech opt noort 
naestlegeren.
Noch twee pondemaeten op Finckumme Landt, die abt tot Mariengaerde opdie 
suijder zijde, Eelck die rechter toe Finckum op die noerder zijde.
Noch vier eynsen tusschen Folperde ende mijn heem.
(f. 83r) Noch vyff pondemaeten in die Poelen, Johan Kempis opt noort, Douwe 
Bourmannia opt suijdt naestlegeren.
Noch drie eijnsen indie Poelen, het Olde Deel opt west, Jasper Sydts soon met 
een halve pondemaete oppet oest naestlegers.
[100] Noch twee pondemaeten op die Bestet Zwech, die joncker tot Harlingen 
aen die westerzijde, die patroen te Steens aen die oesterzijde.
Noch acht eynsen dije Dijgeldobbe genoempt, die joncker tot Harlingen opt 
oest, die pastoer tot Steens opt west naestlegers.
Noch vijff pondemaeten fenne, Beijts Tzialles Lijckwech off Merckwech opt oest, 
Douwe Abbinga opt west, Rienie Goffema opt suijdt, Wijdrumme Wech opt 
noort.
Noch vier pondemaeten fennen, die Lutkewech opt west ende Taecke Minne 
soon opt oest naestlegeren.
Item alle dese voors. landen sijn olde landen ende die jaerlicxe weerdinge daer aff 
elcks twintich stuvers.

129  Doorgehaald ‘Noch’.
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Item noch twee pondemaeten nijelandts leggende op Cornijummer Nijelandt, 
die waerdinge van elcxs een philips gulden ende opper suijdersijde Douwe 
Bourmannia ende Pijbe Botte soon ende die coster tot (f. 84r) Coornijum op die 
noorder sijde naestlegeren ende sijn seer cleijne pondemaeten.
Item noch ses koegras indie Buerefenne ende een twinters diers gras, elcke koegras 
een gulden van XXVIII stuvers ende dat twinter diers gras XIX stuvers.

(f. 84v) Die patroens landen van Finckum.

Inden eersten II½ pondemaeten fen landen ende torp landen met die huijssteede.
Noch drie pondemaeten saedlandts leggende op die Ees, Meijnaert Pieters soon, 
Emeghe meijer, opt oest ende die pastoer opt west.
Noch een pondemaete saedlandts op de Ees, die pastoer opt oest ende Lieuwe 
Hildra opt west naestlegers.
Noch een pondemaete saedlandts op die Ees, Tymmen thoe Steens opt oest ende 
Lolcke Aelthie opt west naestlegers.
(f. 85r) Noch een pondemaete130 maedlants bij die Wijde Meer, die pastoer opt 
noort ende Eelcke Herincx opt suijdt naestlegers.
Noch I½ pondemaete maedlandts toe Rijuuert op Steenser landt, Claes Wobbe 
soon opt west ende Sijouck Jeltis opt oest naestlegers.
Noch een halve pondemaete leggende in die Poelen, maedlandts, Suijerdt Sipke 
soon, Gets toe Foudum erven meijer opt noert ende Hessel Sijbes zoon, Rytske 
Boelema meijer, opt suijdt naestlegers.
Noch II131 pondemaete saedlandts genoempt die Patroensdijck, leggende opt oest 
aen die Maer end opt west van Pijbe Jucke soon,(f. 85v) Mariengaerster meijer, 
Eelcke Heijnricxs zoon bruijcker ende geeft V fl.
Noch een cleijne pondemaete saedlandts, leggende opt west aen tpastoers landen 
achter sijn huijs ende [...]132 huijs opt oest ende gelt jaerlicx XX stuvers.
Item voor dese landen, behalven die dick end die Cleijne Pondemaete, gaff Worp 
Jucke soon jaerlicx te huijer IIII fl. ende Andries nae hem VII fl. ende nu eenen 
genoempt Tyebbe Gabbe soen geeft toe huijer.

(f. 86r) Die pastorie landen ende renten van Finckum.

Inden eersten hoijlanden ende eert landen XV pondemaeten leggende in 
Finckum, Bielzer Tille opt oest ende west bij den Heerenwech.

130  Hierna doorgehaald ‘saedlandts’.
131  Verbeterd uit: ‘een’.
132  Naam niet ingevuld.
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Noch vijff pondemaeten saedlandts leggende in Finckum achter tpastoers huijs 
opt suijdt133 ende Harcke Rijoerdts soon, Betleheemster meijer, opt oest naestleger.
Noch veerthien eijnsen maedlandts op Steenser Landt, heer Gerrit toe Steens opt 
oest ende Joest Jans soon opt west naestlegers.
Noch drie ackers saedlandts op die Lange Kaem leggende voor II pondemaeten, 
Emeghe kinderen ende die patroen opt oest ende west naestlegers.
(f. 86v) Noch anderhalve pondemaete saedtlandts leggende toe Finckum op die 
Ees, Taecko Mockema kinderen opt oest ende Pijbe Rijnicks soen toe Hijem opt 
west naestlegers.
Noch een pondemaete saedlandts genoempt dat Olthoff, opt oest van 
tpastoershuijs ende hoff.
Noch een halve pondemaete eertijts saedlandt ende nu fenlandt, leggende int 
middel van Geedts toe Foudum erffgenaemen Nijefenne, drie ackers groet ende 
bruijct nu Suijrdt daer voor een halve pondemaete saedlants toehalven.
Noch een cleijne steed groet omtrent een halve pondemaete, daer nu op woent 
Frouck Claes weduwe, eertijts golde een oert golts ende gelt nu een fl.
(f. 87r) Noch een pondemaete maeden leggende in Wilcke Horne, Hessel Sijbe 
soon, Ritske Boelema meijer, opt suijdt ende Pieter Gerrits soon toe Hijem, 
Emeghe meijer, opt noordt.
Noch I½ pondemaete maeden leggende bijdie Wijde Meer, Pijbe Jucke soon 
Mariegaersters meijer opt suijd ende Tijebbe thoe Sijaerd met X pondemaeten 
opt noort naestlegers.
Noch II pondemaeten maeden leggende in Steens, genoempt die Lange Kaem, 
Claes [101] Ringe, Grombachs erven, opt noort ende Martana erven opt suijdt 
naestlegers.
Noch XIX pondemaeten feenlandt leggende opt west van Pijbe Jucke soon ende 
die prebendaris van Finckum ende die Heerenwech opt west.
(f. 87v) Noch drie pondemaeten maedlanden leggende in Steens, genoempt die 
Weste Tijoegh, Saecke Offe soon, Claerecampster meijer, opt noort ende Sipke 
Joerns soon, Rijoerda Binghe meijer, opt suijdt naestlegers.
Noch XIIII eijnsen over die Ee, opt noert leggende aen [...]134 fenne, Bethlehem 
landtheeren ende Andries Taecke soon opt oest naestlegers.
Geeft dit jaer thoe huijer voor dese voors. landen XL floreenen, dan heeft de 
pastoer hem in de huijere verlicht, want hij claget dat hij seer dier gehuijert heeft 
ende niet mach betaelen.

133  Later toegevoegd ‘opt suijdt ‘.
134  Naam niet ingevuld.
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(f. 88r) Die landen ende renten van die prebende toe Finckum.

Inden eersten VI pondemaeten maedlanden leggende thoe Finckum, genoempt 
die Horne, Pijbe Jucke soon opt west, Lolcke Aelcke soon opt noort ende Nitte 
Gerrits soon opt oest naestlegers.
Noch vyff pondemaeten maedlanden leggende in Finckum in die Oude 
Graeslinge, Gets toe Foudum erffgenaemen opt noort ende Nitte Gerrits soon 
opt suijdt naestlegers.
Noch I½ pondemaete maedlanden leggende thoe Steens op die Lange Kaem,135 
Meijnaerdt Pieters soon, Wibbe Gerrits erven meijer, opt oest ende die coster 
thoe Steens opt west.
(f. 88v) Noch een halve pondemaete maedlandts leggende in Eemegha Groete 
Weijde, Emegha int oest ende west naestlegers, gelt toe huijer ½ fl.
Noch Finckum Hoijwech ende heeft dijt jaar golden thuijer een floreen.
Noch een halffve pondemaete saedlandts leggende op die Wijringha in Finckum, 
Jan Meijnerts soon opt suijdt ende noort naestleger.
Noch drie ackers feenlandts int Pastoers Fenne groet omtrent een halve 
pondemaete, gelt ½ fl.
Noch twee pondemaeten hoijlanden leggende in Hallum ende bruijct Taede 
Tijebbe soon, heer Heijnrick toe Hallum (f. 89r) opt noort ende Foecke Ysbrants 
soon opt suijdt naestlegers, Sicke Kamminga landtheer ende gelt II fl.
Noch een pondemaete feenlandts leggende in Ralegoed over die Ee, Thijs Raele 
erffgenaemen aen alle sijden naestleger.
Noch III ackers saedlandts, I½ pondemaeten op die Ees ende heeft Simon 
Renijcks bruijct anno XLIII.
Noch die huijssteedt mettet heem omtrent een pondemate ende bruijct die 
prebendarius sulffs.
Item alle landen behoerende totte prebende sijn int jaer XLIII verhuijert Sijmon 
Renijcks soon voor XXVIII fl. (f. 89v) ende weet hij nijet wat se sullen gelden te 
huijer int jaer XLIIII, wantse nijet al verhuijert sijn.

Sinte Nicolaus patroen toe Hijum lantheere.

Jelle Wijbe soon bruijcket ses pondemaeten meeden, den abt van Mariengaerde 
oppet oest ende oppet west naestlegers.
Bet vyftien eijnsen meeden, Mariengarstra ut supra.136

135  Er staat eigenlijk ‘Raem’; in de tekst verbeterd.
136  Latijn: als hierboven.
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(f. 90r) Bet I½ pondemaete leechlandts meeden, het convent van Geenaert opt 
west ende Tijebbe toe Memert sijn erven optet west137 naestlegers.
Bet [e]en halve pondemaete, oppet oost138 jonffer Rijnts toe Kambuijer opet oest, 
Hessel Sibbe soon opte west naestlegers.
Bet seven pondemaeten fennen, Haring Heringa oppet west ende Anscke Eminga 
erven opet ost naestlegers.
Bet een pondemaete saedlandts oppet torp, Sascker Haringa opt noort ende die 
Heerenwech oppet suijdt.
Bet een pondmaete saedlandts, oltlandt,139 meester Sijdts Tijaerda opt noort, 
Pijbe Renicks soon opt suijdt naestlegers.
(f. 90v) Bet een pondemaete saedlandts140 opt Ees, Haring Heringa oppet west 
ende Lieuwe Hildra opt oest naestlegers.
Ende gelt jaerlicx te huijer IX gl. fl., eenen gl. een kercken dienaer end sijnget 
toe koer.

Sinte Nicolaus patroen.

Gerrit Hannis bruijct II pondemaeten saedlandts oppet torp mijt huijssteedt, 
Anscke Eminga erven oppet suijdt ende Sascker Harijnga141 oppet noert 
naestlegers.
Bet negen pondemaeten fennen, Harinck Heringa opt noort ende Ansck Eminga 
erven naestlegers.
Noch een pondemaete saedlandts, Suijrdt Anla (f. 91r) erven toe Weijdum oppet 
oest, eenen142 Hero Rodmers143 toe Hallum sijn erven opet west naestlegers.
[102] Bet vijff pondemaeten meedlandts, Ansck Eminga erven oppet suijdt ende 
dat convent van Mariengaerde oppet noort naestlegers.
Bet II pondemaeten leechlandt, dat convent van Claercamp oppet west ende het 
Convent van Genauert oppet oest na[e]stlegers.
Noch een halve pondemaete leechlandts, dat convent van Mariengaerde oppet 
oest ende Pijbe Botte soon opt west naestlegers.
Ende gelt jaerlicx toe huijere negen golden fl. ende es oeck een kerckendienaer.

137  In dit fragment wordt abusievelijk tweemaal ‘west’ genoemd; waarschijnlijk zal één van beide 
aanduidingen ‘oest’ moeten zijn.

138  Later toegevoegd.
139  Het woord ‘oltlandt’ staat tussen ‘Sijdts’ en ‘Tijaerda’; vanwege de leesbaarheid hier op een 

andere plaats in de tekst gezet.
140  Er staat in de tekst ‘saedlandtlandts’; hier verbeterd.
141  Hierna doorgehaald: ‘erven’.
142  Doorgehaald: ‘ende’.
143  Doorgehaald: ‘Rijodmeeden’.
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(f. 91v) Thoe Aeldeheem144 landenheer.

Item Tamme Sipke soon bruijckt III pondemaeten fenne, Douwe Abbinga erven 
oppet west ende die Heerenwech opt oest naestlegers ende gelt II gl. fl.
Item Taecke Jous soon een huijssteedt, die pastoer tho Hiem opt west ende die 
patroen selves opt oest naestlegers.
Bet Trijn Ernstes weduwe III pondemaeten feenlandts, die Heerenwech opt oest 
ende Pijbe Rijenickx soon opt west naestlegers.
Ende gelt thoe huijer I½ gl. fl.

(f. 92r) Die pastorie toe Hiem.

Ick, heer Willem toe Aldeheem betuige dat die proventen van mijn proeven sijn.
Ten eersten XVII pondematen feenlandts,145 Anscke Eminga erven naestlegers 
opt suijdtoest, Bousma Saete opt noortwest.
Ten anderden XXII pondemaeten saetlandt, feenlandts, meedlandt, elck onder 
andere IJminga erven, die kerckvoechden toe Heem ende Pijbe Renicx soon 
naestlegers opt suijdtoest ende Eminga erven ende die kerckvoechden aldaer 
oppet noortwest.
Ten derden II pondemaeten meedlandts, Kamminga ende IJminga erffgenaemen 
opt noortwest, Mariegaerstre opt suijdtoest.
(f. 92v) Noch een pondemaete meedlandts boven Hennaert, IJminga naestlegers 
opt oest ende Camminga opt west.
Ten vierden II½ pondematen torplandt myt huijssteeden, II½ op suijden van die 
kercke ende een halff opet west ende een halff opet noort.
Noch drie eijnsen, Bousma naestlegers opt oeste ende die Heerenwech opt west.
Ten vyften II pondemaeten opt Bentemeerlant, Jetze Douwema toe Jelsum 
naestlegers opt oest ende Jacob in die Rijp toe Ferwert opt west.
Noch een pondemaete toe Cornijum in Wobbe Seerps soon saete.
Noch een halve pondemaete toe Finckum in drie pondemaeten besloeten van 
Boutsma Saete.

144  Later toegevoegd: ‘heem’.
145  Hierna doorgehaald ‘maedlandts’.
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(f. 93r) Nota

Van deese voors. landen die naestlegers gelden thoe huijer een philips gulden, 
een carolus gulden, een halff golt gulden, nae gelegentheijdt der landen ende nae 
gratie146 der lantheeren.

Ten sesten vyff pondemaeten gegeven van Fecke Aebijnga erven voor een eeuwige 
deel ende voor vrijdaechs broeden ende voor verbeteringe van wessel van landen, 
Boutsma naestlegers opt west ende die patroen opt suijdtoest, drie golden gulden 
min een oert jaerlicx te huijer geldende voor mij.
<ondertekend:>

[102]

146  Later toegevoegd.
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3. Tietjerksteradeel

(f. 1r)147 [102] Aengebrochte landen, renten ende andere incoempsten toebehoerende 
den patroenen, pastorien ende andere benficien van Tietzerckzeradeele.

Garijp
Bergum
Eestrum
Oestermeer
Suwameer
Suytwolden
Ernawalden
Tyetzerck
Hardegarijp
Rijperkercke
Wijns

Hier gebreecken:
Oldezerck
Oenzerck
Gietzerck148

(f. 2r)149 Garip
Dit syn die patroens landen van Garijp.

Inden eersten een saete daer eene Jelle Foppe zoon op woent, daertoe behoerende 
omtrent negen pondemaeten saedtlandt ende derthien graslandt ende omtrent 
negen mat meeden, gelt jaers VII florenen te huijr, daer uuijt die priesters in 
Garijp een florenen ontfangen jaers.
Item een stuck wit feen van negen roeden, dwelck is daer nu van geen groote 
incomste.
Item wordt bij Wierdt Joutes den patroen affgetoegen drie fennen graeslandt 
gelegen recht langes bijden kercke.

147  De voorgaande folio is blanco.
148  Het lijkt erop dat de namen van de dorpen later, in een andere hand, zijn toegevoegd.
149  De voorgaande folio (f. 1v) is blanco.
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(f. 2v) [103] Hier nae volght de pastorije van Garijp.150

Item omtrent XVII pondematen saedtlandt, X gras ende XXIX mansmaet meed 
landt, taxeert VIII gouden floreenen siaers.
Item elf mansmaet maeden inde Warren, gelt VI g. fl.
Item een gouden fl. rente optes patroens saete in Garip.
Item Roert Joutis heeft een gouden florenen jaerlicx rente totte pastorie 
behoorende ve[r]coft omme hem meede uuijtte gefangenisse toe lossen alsser 
rebell was ende Geldersch ende binnen Leeuwarden gefangen was, welcke gouden 
florenen renten leijt in Popkema Saete bij Leeuwarden upt Nijelandt.
Anders sijnt thoende pastorie geen landen off renten dan van e[l]cke huijs een 
verendeel rogge siaers ende tijden, bollen, afterdaden ende memorie.

(f. 3r) Hier naevolgen de landen ende renten totte prebende in Garijp behoerende.

Item omtrent VIII pondemaeten saedtlandt, X gras, X mansmaeten maeden landts.
Het es taxeert op 6 gouden florenen.
Item XXI mansmat maetlandt leggende inde Stucken, taxeert op X gouden florenen.
Item II mansmat inde Bollecam, een gouden gl.
Item II pondemaeten in Fettzeuuren, een halff gouden gl.
Item Werdt Joutis heeft vande vicarie getoegen ende vercofft een g. fl. jaerlicx rente 
uuijt Popkema saete leggende bij Leeuwarden op Nijelandt, leght ende heeft sijn 
fangenisse ende ranson meede betaelt als hij binnen Leeuwarden gefangen werde 
doen hij rebell was ende noch Geldersches rengneerde, welcke beijde gouden fl. 
renten van een Vrouck Hermande tot die twee[de] beneficium was gelegateert. 
Anders heeft de prebendarius geen renten dan villen151 ende tijden, afterdaden 
ceterisque accedentalibus et perpetuis porsionibus seu memorijs.152

(f. 3v) Bergum

De patroon van Bergum landen volgen hier nae.

Item omtrent XII pondemaeten saedtlandt leggende te Noerdemeer ende 
graeslandt inden Meenschaer met ses mansmat hoijlandt daer thoe behoerende, 
gelt vijftehalff gouden florenen.

150  Voor deze grietenij is bovenaan elke folio de naam van het betreffende dorp geschreven.
151  Lees: ‘bollen’.
152  Latijn: en de overige inkomsten en eeuwige delen of memoriebetalingen.
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Item omtrent VI pondemaeten saedtlandt leggende tNoerdemeer, dair Jelle Meij-
res uut boert II horensch gulden ende gelt III horensches gulden in somma.
Item een huijssteede leggende te Bergum, gelt XVIII stuvers.
Item noch een huijssteede dair een Laurent pelser op woent met drie graes landt 
inden Meenschaer, sjaers XII stuvers.
Item II ackeren saedtlandt leggende (f. 4r) te Bergum, Johannes Pierge naestleger 
opt west ende Johan Rattalleer opt oest naestleger, gelt syaers II carolus gulden.
Item een gouden florenen jaerlicxe renten uuijt Griete Andles saete.
Item negendehalff roeden Bergeffeen.
Item noch vierdehalff roeden feen opt Bergefeen, daer nu questie staet tusschen 
den patroen ende den pastoer.
(f. 4v) Item de pastoer heeft IIII roeden Bergeffeen.
Item noch vijff roeden Bergeffeen.
Item noch een halff gouden fl. rente toe Nordemer uuijt Jelka goeden.
Item VII phleems rente jaerlicx, de welck de voechden pastoer sullen betaelen.
Item twee ponsmaet saetlandt153 toe Nordemer, uuijt Thierts Huijs saete.
Item de pastoer heeft aengegeven dat de voechden van Bergum hebben vercoft 
een postulaets gulden jaerlicx rente van Eelke Wierdzma.
Uuijtgesondert offer, thijden, bollen, afterdaden, ceterisque accedentalibus perpetuis 
portionibus seu memorijs.

(f. 5r) Eestrum

De patroens landen volgen hier nae.

Item een steede daer meester Hendrick op woont, leggende tEestrum inde bueren, 
gelt siaers een gouden florene.
Item III mansmat maetlandt leggende tusschen Eestrum ende Oestermeer, Ruckla 
Tzerck ten beijden sijden naestleger, VI florenen siaers taxeert.
Item noch II gras, VII stuvers siaers, inde selfde contreije.

(f. 5v) Hier nae volgende pastoers landen.

Item het posses omtrent XII pondemaeten saetlandt ende graslandt inde 
Meenschaer, ongetaxeert mit VIII mansmaet hoijlandt leggende ende hiettende 
inde Brouck, Jelsa Boita zoon opt suijden ende Gerbet Resten zoon opt noord  
 

153  Het woord ‘saet’ is later toegevoegd.
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naestlegers; negen mansmat, hietende int Holt, Botte Walbes erffgenaemen met 
Tzomme Wijte zoon ten beijden sijden naestlegers.
[104] Noch IIII mansmat leggende tEestrum, Ruckla ende Jelsa Boita zoon 
naestlegers ende II mansmat leggende in Augustinen Dorp, Wijger Sijsma 
naestleger ten beijde sijden ende werfft, des sijaers taxeert op X gouden florenen 
siaers koijen thoij ende tgras toe foeder.
Item noch drie huijssteeden leggende tEestrum in de bueren ende gelden elckes 
een gouden fl., somma drie gouden florenen, behalve offer, bollen, afterdaden, 
ceterisque accedentalibus et perpetuis portionibus seu memorijs.

(f. 6r) Oestermeer

Die patroens landen volgen hier nae.

Item Benert Jelde zoen heeft in huer omtrent XXIIII pondemaeten saedtlandt 
ende XII mansmat hoijlandt, X grasingen vanden patroen ende pastoer voor 
IIII gouden florenen, dair aff den patroen compt II gouden florenen ende VIII 
stuvers.
Item XVIII roeden witte feenen van cleijnen incompts.
Item noch II mansmat hoijlandt leggende aende Feenen, een gouden florene.
Item noch II mansmat leggende opt tWegen, XX stuvers.
Item een stuck graslandt aende Feenen leggende, XXV stuvers.
(f. 6v) Item Gout Monte zoon treckt den patroen aff sonder eenige titell twee 
graslandt leggende toe guet inden Meenschaer mitt feen, taxeert XX stuvers.
Item de erfgenamen van wijlen Wijts Deijtzema hebben afgetogen vandes patroens 
landen sonder titell een mansmat hoijlandt leggende opt Tioegen tOestermeer, 
taxeert XXV stuvers.

(f. 7r) Die pastorie van Oestermeer volgt hier nae.

Item XXVII corenackeren saetlandt, XVII mansmat maetlandt ende graesinge 
inden Meenschaer, taxeert op IIII g. fl.
Item een stuck leggende opt Teecka, Folgert IJpema opt oester zijde ende Sippe 
Melle zoon opt wester zijde naestlegers.
Item een stuck feens leggende opt Witte Feenen omtrent XVIII roeden, de patroen 
van Oestermeer opt noorder sijt ende Birde Jelle zoon ende de erffgenaemen van 
wijlen Haije Popka zoen opt suijder sijde naestlegers.
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Item die154 van Bergecloester trecken vande pastorie XV broeden siaers van V 
steeden mitte landen dair toe behoerende.
Item de pastoor heeft II gouden gl. siaers ende IIII st. mitten saete leggende 
tOestermeer daer Bennert Jeld op woent, uuijtgesondert offer, bollen ende tijden 
ceterisque accedentalibus et perpetuis portionibus seu memorijs.

(f. 7v) Suuameer

De patroens landen volgen hier.

Item een gouden floreen ende twee stuvers siaers uuijtte saete daer Sijbrant 
Bauckes op woent.
Item drie gouden florenen van landen dair Cornelis Harcko zoon op woent.
Item een gouden florenen jaerlix uuijt de saete dair nu Grelds op woent.
Item XII stuvers siaers uuijtte saete daer Watte Meijnsma op woent.
Item XXI stuvers uuijte saete daer Jelle Sijurdt zoon op woont.
Item VII st. uuijte saete [daer] Melle Ydze zoon op woent.
(f. 8r) Item een mansmat leggende in Suuemete Fenne, gelt VIII stuvers.
Item drie gras landt inde Meenschaer, gelt vijftehalve stuver.
Item een stuck wit feen, ongetaxeert.

(f. 8v) Hier nae volgen de pastoers landen.

Item dat posses X ackeren saedtlandt, XX mansmat meeden ende graslandt, 
tsamen taxeert op V gouden gulden.
Item drie mansmat hoilandt, gelt een gouden florene, Mesuueme Fennen.
Item uuijt Popka Sackema landen XXI stuvers.
Item uuijt Greldzma Saete XVI stuvers siaers.
Item uuijtte saete dair Watte Meijnsma op woent XXIIII stuvers.
Item uuijtte Sijtzama Saete siaers XXI stuvers.
(f. 9r) Item uuijt Ritschuma Saete X stuvers siaers.
Item Poppa Scijes saete VII stuvers siaers.
Behalve bollen ende tijden, jaerwenden ende affterdaden, ceterisque accidentalibus 
et perpetuis portionibus seu memorijs.

154  Later toegevoegd.



198

(f. 9v) Suualden

Die patroenslanden volgen hier nae.

Item een saete leggende in Suuold daer eenen Frerick Eede zoon op woent, gelt 
IX gouden florenen.
Item VII mansmat leggende in Suuolden, gelt II gouden florenen.
[105] Item IIII mansmat moegen155 inde Contrije, gelt een gouden florenen.
Item noch IIII mansmat leggende inde Stucken, gelt XXXV stuvers.
Item VII mansmat buijten Nijedijp, gelt twee philips gulden.
(f. 10r) Item XII mansmat oeck inde Contrie, gelt twee gouden florenen.
Item X mansmat inde Contrie, gelt twee florenen.
Item VII mansmat, gelt II philips guldens.
Item VII mansmat, gelt een gouden florenen.
Item III mansmat, gelt XX stuvers.
Item III mansmat leggende tReppekerck, gelt twee philips gulden.
Item IIII mansmat, gelt XXXV stuvers.
(f. 10v) Item uuijt Douwe Gercke zoon saete in Suuolden XXIIII stuvers.
Item uuijt Yds Hendricks saete XIIII stuvers.
Heer Joutte pastoer in Suuolden heeft sijn incompsten tot de pastorie behoerende 
niet willen int scrifte geven, hoewel hij visie vanden placcaete heeft gehadt.

(f. 11r) Ernauualden

De patroens landen volgen hier nae.

Item Sackema Saete leggende in Ernauolden, gelt VI gouden florenen.
Item Sijba Elka zoon saete leggende in Ernauolden, gelt IIII gouden florenen.
Item uuijten stuck landen leggende in tWerstens, siaers III gouden fl.
Item Yscha Molls saete leggende in Ernauolden XII stuvers.
Item Antze Sijbrant saete VIII stuvers.
Item vande landen Sijds Tzercks zoon in huer heeft II gouden florenen.

(f. 11v) De pastoers156 landen volgen hier nae.

Item het posses is olde landt ende is taxeert op III gouden florenen jaerlicx.

155  Lees ‘leggen’ of ‘leggende’ [?].
156  Bij vergissing staat er in de tekst ‘patroens’, hier verbeterd.
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Item toe Jelsum bij Leeuwarden uuijttes convents van Hasche saete siaers IIII 
gouden florenen.
Item een gouden florenen siaers oeck tJelsum uuijte saete daer Andries op woent.
Item VIII ponsmaet op Goutema Nijelandt, gelt VIII gouden florenen.
Item uuijtte huijs van Kamminga Buer siaers III gouden gulden.
(f. 12r) Item VII uuijt Willem Canters saete opt Nielandt siaers XII stuvers.
Behalve tijden, afterdaden, ceterisque accedentalibus, portionibus seu memorijs.

(f. 12v) Tijetzerckera

De patroenslanden volgen hier nae.

Item uuijt Thepke saete opt Nielandt VIII gouden florenen siaers.
Item uuijt Gerltz Sicke saete tWijns VIII g. fl.
Item des convents saete van Bergum opt Lutkegeest IIII gouden florenen.
Item Foecka Gabbe zoon heeft een stuck landen toe Tijetzerckera in huer III 
gouden gulden.
Item Habbe Gabbe zoon heeft V ponsmat in huere voor XXIIII stuvers.
(f. 13r) Item noch III mansmat leggende inde selfde Contreije toe Tijetzerckera 
ende gelt XXII stuvers.
Item Hessel Hendrick zoon heeft seekers porcelen van landen leggende toe 
Tijetzerckera in huijre voor III gouden gulden.
Item Harcko Sijcko zoon heeft seeckeren porceelen van landen leggende toe 
Tijetzerckera aenden dijck ende buijten Nijediep voor III gouden florenen.
Item Meijnart Harcko zoon heeft seeckere landen leggende toe Tijetzerckera 
buijten Niediep bij de Willen voor III gouden florenen.
Item een stuck landen hietende Drie Hellengeweer, een gouden florenen.
(f. 13v) Item twee mansmat maetlandt, gelt XIIII stuvers.
Item van een ackere bijden Dijck toe Tijetzerckera IIII stuvers siaers.

(f. 14r) De pastoers landen ende renten volgen hiernae.

Item het posses VII ackeren verdolven landt tusschen de Geelesloet ende tNije 
Dijep leggende met ses pondemaeten graslandt opt west vanden toeren ende 
leght rondomme int waeter met XII mansmat maetlandt ende de fijskenije dair 
toe behoerende, met noch X mansmat ende II pondemaeten ende een mansmat 
rondomme int waeter in Ripperkercke Wielen, met noch anderen wilden landen 
toe het posses behoerende, taxeert op vijff gouden florenen siaers.
Item uuijt Hellenge Drie Weer thoe Rippekerck een gouden florenen.
Item heeft noch tusschen de vijfftich ende (f. 14v) sestich pondemaeten wild landt 
mit noch twee pondemaeten onverdolven, ende XIIII [106] pondemaeten op 
Delswal ende gelden tsamen vijftien gouden florenen.
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Item van Peter Sijbrants erfgenaemen siaers VIII gouden florenen.
Item noch van Sijbe Struis erfgenaemen siaers III gouden florenen.
Item uuijtte munneken van Bergum saete op Lutke Geest III gouden florenen.
Item vanden patroen toe Tijetzerckera siaers een halff gouden florenen.
Item een saete leggende toe (f. 15r) Tijetzerckera in een Riep, gelt II gouden florenen.
Item noch een cleine saete mit seeckeren porceelen van landen leggende toe 
Tijetzerckera inden Dijckshorne II gouden florenen.
Behalven de afterdaeden, vier tijden, bollen, ceterisque accedentalibus et perpetuis 
portionibus seu memorijs.

(f. 15v) Hardegarijp

De patroens landen volgen hier nae.

Item IIII gouden florenen jaerlicx uuijt Arent Gerbrant saete toe Tijetzerckera 
leggende bijden sijll.
Item toe Ferwert uuijt Wnge Saete IIII gouden florenen jaerlicx.
Item uuijte saete daer Sijurdt Wijbes in huere heeft mit XXII mansmat maeden, 
VII gouden florenen jaerlicx.
Item VIII mansmat, leggende buijten Tijetzerckera ende V mat leggende inde 
Wren, III gouden gulden jaerlicx.
Item III mansmat met wat ackerlandt (f. 16r) ende verdolven feen als drie roeden 
breet leggende op Hardegarijp, II philips gulden siaers.
Item drie pondemaeten buijten Tijetzercke ende twee ponsmat leggende in 
Suuold ende gelt tsamen III gouden florenen sijaers.
Item een wijnigen landt meest verdolven leggende op Hardegarijp daer Anna 
zoon in huiere heeft voor XVIII stuvers.
Item uuijt een stuck landts toe Ripperkerck hietende die Hilligen Weer, een 
gouden florenen siaers.
Item uijtte saete leggende toe Tijetzerckera daer Reenck Yds zoon op woent, des 
siaers vier gouden florenen.
Item XVIII pondemaeten leggende op Huesme Old Landt, VI gouden florenen.
(f. 16v) Item een halff ponsmat leggende op Lutte Geest, IIII stuvers.
Item XI mansma[t] leggende opt Oldemeeden, V gouden florenen.
Item V mansmat leggende bijt Olde Deel, III gouden florenen.
Item XI mansmat leggende inde Wren, een gouden florenen siaers.
Item XI gras inde Meenschaer, IX stuvers.

(f. 17r) Die pastoers landen volgen hier nae.

Item posses VIII ackers meest verdolven landt ende twee fennen tusschen den 
Dijck ende Gheellesloet mit noch seeckeren graslandt inde Deeckema mit XI 
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pondemaeten maetlandt tuschen den Hoegen Rust ende tLutke Deell leggende 
mit XVIII pondemaeten bij Olde Deel, taxeert III gouden florenen.
Item uuijt Sinte Anne Cloester binnen Leeuwarden sijaers XII gouden florenen 
van feenen die sy vande pastorie hebben eertijdts gecoft.
Item XII pondemaeten leggende bij Korckemeers ende III gouden florenen.
Item XIIII pondemaeten aende Ee op Gielsmalandt, VI gouden florenen.
(f. 17v) Item twee fenne in de Wren bij Bergum, een gouden florene.
Item uuijt een stuck landts leggende toe Rijppekerck, een gouden florenen.
Item een cleen saete leggende op Hardegarijp bijt tHelt, III gouden florenen.
Dit voors. sent de landen tot de pastorie op Hardegarip behoerende, exceptis 
oblationibus, portionibus, perpetuis memoriis, postfaciundis et alijs accedentalibus.157

(f. 18r) Rijpperkerck

De patroens landen ende renten volgen hier nae.

Item van thuys van Kammingabuer X golden florenen ende XXI stuvers van 
feenen die sij vande patroen gecocht hebben.
Item toe Leckum van een stuck landt omtrent X pondemaeten groot wesende, XI 
golden florenen siaers.
Item VI pondemaeten leggende tWins, siaers IIII gouden florenen XXI stuvers.
Item een stuck landt leggende aende Rijt Tijetzercke, V gouden florenen.
(f. 18v) Item een saete met saetlandt, maetlandt, graslandt leggende tOentzerck, 
gelt siaers X gouden florenen.
Item uuijt Bocko Minnes saete te Rijppekerck III gouden florenen.
Item Bockema Saete dair Sicko Barens op woont, een gouden florenen.
Item Jacop Dirck zoon heeft een stuck maetlandt leggende toe Rieppekerck, in 
huere vijftehalve gouden florenen.
Item Sijba Goffe zoon heeft een stuck (f. 19r) landen leggende toe Rieppekercke, 
in huere voor II philips gulden.
[107] Item uuijt Jan Sijmens saete toe Rieppekerck siaers een gouden florenen 
VII stuvers.
Item Tzomme Otto zoon heeft een mansmat in huere leggende toe Rieppekerck, 
voor XII stuvers.
Item een cleijnen stuck landt leggende toe Rieppekerck, VII stuvers siaers.
Item een cleijne saete leggende toe Rieppekerck bijt kerckhoff, VII gouden 
florenen.

157  Latijn: behalve offeranden, eeuwige delen, eeuwige nagedachtenissen, achterdaden en andere 
inkomsten.
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(f. 19v) Item Drie Hellengeweer leggende toe Rieppekerck, een gouden florenen.
Item uuijt Gerck Tzard zoon saete sijaers toe Rieppekerck, een gouden florenen 
VII stuvers.
Item noch een mansmat leggende toe Rieppekerck, XXIIII stuvers.
De landen, renten ende innecoempsten vander fabriquen ende pastorien van 
Zuwawolt en sijn noch nijet aengebrocht.

(f. 20r) Wijns

Wijnsen patroen landen.

Item ee[r]sten VII pondemaeten fenlandt, andie oester zijde ende suijder zijde 
Frije Heemstra landheer ende die wester zijde de pastorie, aen die noorder 
lopende aen Wijlaerdermeer.
Noch twee pondemaeten maedtlandt, die oester zijde streckende aen den pastoers 
landen, die wester zijde aen Frans Kammingha landen, die noorder zijde aen de 
Heere Wech, der zuijder sijde aen Dongiemeer.
Noch IIII pondematen meeden, aenden oester sijde die pastoer, aen die wester 
zijde Frans Kammingha, loepende aen Wijlaerdermeer ant noordt, aen die suijder 
zijde die Heere Wech.
(f. 20v) Noch IIII pondemaeten meedtlandt met die noorder sijde aen die Heere 
Wech, met die suijder sijde aen Dongiemeer, aen die vester sijde doctor Lambert 
Canter lantheer.
Noch een pondemaete meeden, aen die noorder zijde Griet Gippis lantheer, aen 
der suijder zijde Feije Heemster landtheer, ant west lopende aen Peter Offen meer.

(f. 21r) Die landen vander pastorie te Wijns.

Allen desen landen zijn gelegen te Wijns.
Int eerste, XXVII pondemaeten fenlandt lopende met die suijderzijde aen 
Dongiemeer, met die noorder zijde aen die Heerewech, met die westerzijde aen 
Beethlehemmer Cloester landheeren, aen die oesterzijde Matheg158 van Hepens 
landheer.
Noch XII pondemaeten fenlandt, lopende aen die westerzijde Feije Heemstra 
landtheer, aen die oesterzijde doctor Lambert te Groninghe landtheer, die noerder 
zijde aen die Heerewech.

158  Lees: ‘Matheus’.
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Noch neghen pondemaeten fenlandt, die oester zijde lopende aen die Ee wal, aen 
die andere canten Frans Kamingha landtheer.
(f. 21v) Noch twee pondemaeten fenlandt, aen die wester zijde lopende aen die 
Heerewech, die oester zijde Weij[n]sen patroen landtheer.
Noch VIII pondemaete meedlandt, Dongiemeer aen der zuijder zijde, die Heere 
Wech aen die noorder zijde, aen die wester zijde Frans Kamingha landtheer, aen 
die oester zijde Weijnsere patroen landtheer.
Noch drie pondemaeten meden, die noorder zijde loepende aen Wijlaerdermeer, 
der zuijder zijde aen die Heere Wech, aen die oester zijde Feije Heemster landtheer, 
aen die wester zijde doctor159 Lambert Canter landtheer.
Noch negen pondemaeten meedlandt, der noorder zijde lopende aen 
Wijlaerdermeer, die (f. 22r) zuijder sijde aen die Heere Wech, aen die oester 
zijde de pastoren toe Leeuwarden landtheer, aen der wester zijde Feije Heemstra 
landtheer.
Noch VII pondemaeten meedlandt, aen die oester zijde Breck Hemer ende 
Auckmoer landtheeren, aen die wester zijde Saepck Leuwes landtheer, aen der 
suijder sijde Ketske Hinnes lantheer.
Noch IIII pondemaeten meedlandt, aen die noe[r]der ende wester zijde Feije 
Heemster landtheer.
Noch IIII pondemaeten meedlandt, aen der oester zijde Feije Heemster landtheer, 
aen der wester zijde Wijnsere patroen landtheer, aen der noorder sijde aen 
Wijlaerdermeer, aen der suijdersijde die Heere Wech.
(f. 22v) Noch alle drie weeken een Leuwader brodt met een jaute buter ende 
jaerlicx twee deelen ge[h]ijpothiceert op IIII pondemaeten saedlandt leggende in 
Schrakenghe goed.

Afgetogen landen ende renten.

Noch heeft mij afghetoghen Peter Offes een stuck landt ghenoempt dat Montie 
pondemaet.
Noch heeft mij affgetoghen een pondemaete torp landt Peter Offes, welck mijnen 
predicesseurs alltijt gebruijct hebben.
Noch heeft Frans goltsmit die pastorie affghetoghen XII stuvers jaerlicx pachten 
huercommende van seeckere XII pondemaeten, Frans nu ter tijt lantheer es.
(f. 23r) Noch heeft affgetoghe Douwe Abingha ende Senne Piers een golden 
gulden pacht jaerlicx commende uutet goedt werck nu bewoent Peter wijf.
Noch twee pondemaeten ghenaempt die Strenge, loepende lancx bij de Heerewech.

159  Hierna doorgehaald ‘Jan’.
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[108] Afgetogen renten.

Noch treck Douwe Burmannie af die pastorie ende die patroen tsamen jaerlicx 
IX stuvers.
Noch een pondemaete daert pastoers huijs op staet met sijn hiem.
(f. 23v)160 Noch II pondemaeten genoempt die Campen, met die oester sijde aen 
die E, met suijdwest ende noort aen Frans Kamingha lant.
Noch negen ensen hoylandt met die oester aen die E, met dat west aen meester 
Pieter Sijmons zoon lant.

[108]

160  De volgende folio (f. 24r) is (afgezien van een inktvlek) blanco.
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4. Idaarderadeel

(f. 1r)161 [108] Ydarderadeel

Grouw
Freens
Roordahuysum
Ydaert
Aegum
Werregae
Wersteens
Wartena162

(f. 2r)163 Omme tachtervolgen de monumenten vanden Hove van Vrijeslandt 
uuytgegeven opten darden novembris ende ons gepubliceert opten Xen de-
cembris anno XLII laestleden uuytden welcken wy heer Nanno Hoyte zoon 
pastoer, heer Lambert vicarus in Grouw, Douwe Pijba zoen, Tyerck Douwe 
zoon ende Popk Rioerdt zoen kerckvoechden aldaer myts aller onderdanicheijt 
ende gehoersaemheijt geven te kennen onsen voormoegende heeren bij goede 
specificatie de groeticheyt der pondemaeten, renthen, pachten etc. myt bepalinge 
ende tsiaers waerdinge der kercke, pastorie, vicarie ende prebendye des dorps 
tGrouw pro nunc164 als boven nae inhoudt den zelven placaet.

Die kerckelanden te Grouw ende renten.

Item de kercke tGrouw heeft een zaete landis tGrouw, de Saeck Gyalts weduwe nu 
ter tijt is bruyckende myt huere vrunden es jaers voor twintich golden florenen, 
waer aff wijlen Dirck Frerijck zoon erffgenaemen bueren nu ter tijt zevendehalff 
golden floreenen ende et ander de kercke tGrouw. Ende voors. zaete is int oest 
loepende ant waeter heetende de Graft, int west ant waeter heetende de Musel 
(f. 2v) ende int zuijdt aen wylen Meynert Gossa zoen erffgenaemen landen, int 
noordt an Engebueren guedt off landen het welcke nu bewoendt Feddo Abbe 
zoon, foordtaen oock int noordt om aen Feijcko Renynck zoon landen.
Item noch synter vier pondemaeten totte voors. zaete hoeren, hoewel zij seer daer 
affgelegen zijn, heetende dHaeye, verloepent int west ant voers. waeter de Graft, 

161  De vorige folio is (afgezien van een inktvlek) blanco.
162  Onder de dorpsnaam Wartena zit een inktvlek.
163  De vorige folio (f. 1v) is (afgezien van een inktvlek) blanco.
164  Latijn: voorshands.
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int oost an een ander zaete voors. kercke toecomende welcke voermaels wyltlandt 
is geweest, int noordt aen wylen Meynaert Gossa zoon erffgenaemen landen, int 
zuijdt oeck veer an de voors. kercke landen.
Item noch ysser een parceel wiltlandt hoerende tot deese voors. possessie, loepen 
myt noerdera zijdt op Folckertsloet lants, myt suyder zijde aen voors. Meynert 
Gossis erffgen. landen ende Jan Onys landen, int oest aen Joucke Renycs 
Burmanya landen, int west aen de Graeffs Meeden.
Item oeck heeft de voors. kercke een zaete landts toe Grouw dwelcke bruyct 
nu ter tijt Dodo Ede zoon, dwelcke is geweest intjaer vyffthienhondert ende 
achtendetwintich wylt woest landt, naederhandt begraeven besloeten ende 
heeft int jaer vyffthienhondert ende eenendeveertich opbrocht twaeleff gulden 
floreenen, maer syaers daer nae te weeten int jaer tweeendeveertich nae Karstijdt 
(f. 3r) heeft de voors. meyer Dodo voors. saete opgegeven, zeggende tot de 
kerckvoechden ende pastoer hij wolde liever de voors. saete landen verlaeten 
affaeren dan is yaers twaleff gulden floreenen daer voer te huere geven ende is 
noch opden huijdige daege den derden in februario anno etc. drieendeveertich 
onverhuyerdt.
Is te besorgen datse in toecomende jaer nyet meer dan negen gulden floreenen off 
thien zal moegen opbrengen off daer omtrent bijde jaeren goedt fructlyck sent 
off nyet fructlyck.
An deese voors. zaete op de noordera zijde zijn naestlegers Meynaert Gosse zoon 
erffgenaemen, an de suyderazijda dat clooster tSmallenee met een stuck landis 
ende Abbe Douwe zoon myt zijn consorten ende Jan Onys met hueren landen 
ende es voors. sateslanden loepende int oest ant waeter heetende dHaameer, int 
west oock ant waeter hietende dGraft, nochtans wylen Meynaert Gossa zoon 
erffgenaemen hebben wat landen daer tusschen leggen.
Item oock heeft dkercke voors. twee porcelen165 landis heetende Abbewerren, dat 
eene verhuyert voor twee gulden floreenen [109] min een oort off daer omtrent, 
nae dattet jaer fructlyck es. Ende loept myt de westereyndt opt waeter heetende 
de Graft, myt den oestra eyndt loeptet an voors. kercke landen die totter zaete 
voors. wordt (f. 3v) gebruyct, de saete voors. de twintich gulden jaerlicx opbrengt 
daer voors. Saeck weduwe op woent, heeft voors. Abbawerren naestlegers an de 
noorderazijde Jan Onys landen hoerende tot Wlckama guedt op twelcke Peedt 
Gerryts weduwe nu ter tyt op woent, an de suydera zijde heeftet naestlegers 
Meynaert Gossa zoon erffgenaemen landen.
Item dat ander voors. twee porcelen Abbe verbrucket de166 koster tGrouw voer 
den deenst hij duet inde kercke tGrouw voors. ende es oeck myt den westera 

165  Er staat bij vergissing tweemaal ‘porcelen’; tweede keer in de tekst weggelaten.
166  Verbeterd uit ‘deese’.
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eyndt loepen an tvoors. waeter de Graft ende de oestereyndt loopt an voors. kercke 
landen tot voors. kercke saete gebruycket worden de voors. saete van twintich 
gulden floreenen syaers ende oeck myt noordrasyde loeptet an voors. kercke saete 
landis ende op de suyderazijde heeftet naestlegers voors. Meynaert Gosse zoon 
erffgenaemen landen, dwaerdye is jaerlicx een karolus gulden off daer omtrent.
Item oock heeft voors. kercke een porceel landts gheheeten die Wereckere, 
leggende voer den kercketoern toe Grouw int west wel halff, tvoors. perceel 
landen lecht ant water int oest ende zuijdt ant water (f. 4r) heetende de Grouw, 
an de landtszijde int west loepende ande possessie lands hietende de Fen, op 
dewelcke Ryckert Peters nu woent ende heeft voors. perceel landts naestlegers aen 
de noorderazijde de landen van Beetgma guedt.
Deese voerscreven Wereckeren brengen es yaers op zeven gulden floreenen off 
daer omtrent nae dat de fructen wassen.
Item oeck heeft de voors. kercke een porceel landts in Byrnye guedt te Grouw 
inde Byrde, daer Rynttye Pier zoon nu op woent, welcke porcel landts voors. is 
voermaels een Riedtmeer geweest, lecht aen de noerderazijde Oestebueresloot 
ende heeft naestlegers opte noorderazijde Abe Douwe zoon vyff pondemaete, 
brengt es jaers op twee gulden floreenen; is te besorgen dattet foerdan nyet zoe 
veel sal moegen opbrengen es jaers.
Oeck heeft de kercke voors. een pondemaete landts gelegen inde voorscreven 
Reedmeer bij jaer ende onjaeren opbrengt acht oft negen stuvers jaerlicx, 
somtijden een stuver meer off min, mer int voers. jaer twee ende veertich heeft 
Sijcko Jelgers zoon foer gegeven te huyer thien stuvers.
Item uuyt tvoors. Birnye guedt inde Bijder167 voors. heeft de kercke oick yaers zes 
stuveren in an pachten.
(f. 4v) Item oock heeft de voors. kercke jaerlicx een olde schilt an pachten uuyt 
Reensma guedt tGottama, hluydt wijlen Wyttije to Allijngweers testament laeste 
wille; opt voors. Reensma guedt woent nu tertijt een meyer heetende Jan Gerbren 
zoon.
Item uuyt Nydamstra guedt daer Ydts Ydts zoon nu tertijt op woent, heeft de 
kercke de jaers an pachten twaleff stuvers.
Item de voors. kercke heeft noch twee gouwe gulden floreen ende een oerdt 
huysrente in wylen Katryn Tyaerdts weduwe erffgenaemen huys, staende te 
Grouw inde bueren tusschen wylen Eede Sipke zoon ende wylen Gerryt Aerndt 
zoon erffgenaemen huysen.
Deese voors. huysrenten mach men affcoepen hluydt de quittantie daer op 
gemaect is.

167  Lees: ‘Bijrde’.
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Item de voors. kercke is in lite168 thooff myt wijlen Dirck Frerycxs zoon erff-
genaemen om een zeeckere darde paert van negen pondemaeten landen in Oedsma 
guedt tGrouw, daer Feijcke Dircks zoon grietman nu ter tijt up woenende is.

(f. 5r) Die pastorie tGrouw landen mytsgaders dkosterye landen.

De pastorie tGrouw weylandt loepet int west an Bentgma guedts landen, daar 
nu tertijt Folckert Martens zoon op woent ende oeck int west ant goedt int 
Hoofflandts landen dat welcke bewoent Geercke Rumcke zoon ende foerdan 
voors. weydlandt loept int noordt an Meynnye gueds landen, daer Popko Rioerdts 
zoon op woent ende voert an opt waeter int noordt lanst waeter heetende de Meer 
ende int oest ande voors. pastorie maedlandt ende tvoors. weijdlandt loept int 
zuijdt ant waeter te Grouw ende foerdan int suydt voors. ant waeter dPijckmeer.
In deese voers. weydlant heeft de koster te Grouw vijff koeyen voer zijn dienst, 
die hij doet inde voors. kercke te Grouw ende foerdan macht voeden opt hoechst 
drie ende veertich koeyen, except dkosters vijff koeyen voers.
Item oeck heeft de voors. pastorie weydlandt ende het welcke heeft int west 
ende zuijdt het waeter heetende dPijckmeer voors. ende int noordt oeck het 
waeter heetende de Ghew ende int oest loept ande zaete landis inne Byrd, 
daer Wyttye ende Haye Joucke zoenen nu op woenen; daer tusschen lecht een 
weynich maedelandt, affgegraven van tvoors. pastorye weylandt, plach te voeden 
mitsgaeders (f. 5v) hetgeene affgegraeven is, tmaeden samplyck plach te voeden 
opt hoechst zestien koeyen.
Item noch heeft de voors. pastorie een porceel weijdlandt hetwelcke loept int 
oest an tvoors. Pijckmeer, int west an deese pastoers huijsteedt, int zuijdt aen 
die vicarie landen, int noordt ant waeter heetende de Indyck, mach opt hoechst 
voeden vier koeyen.
[110] Item totde voors. pastorie zijn zes pondemaeta maedtlanden leggende myt 
een reedtmeer int zuijdt van waeter heetende de Meer, int west legghende ande 
voors. pastorie weijlandt, int zuijdt oeck aen de pastorie weydlandt,169 int oest 
vande voors. zes pondemaete leggende oock zes pondemata maedtlandt die tot de 
kosterie hoeren, de koster bruijct voer zijn dienst inde kercke.
De voors. kosters maedlandt loept voertaen int oest an Senhuystre guedt landen, 
daer Alla Jettye zoon nu ter tijt op woendt.
Item int noerdt van tvoors. waeter dMeer voorscreven heeft de pastorie twee 
ende veertichstehalff pondemata maedtlandts, loepen int west ant waeter daer 
men nae (f. 6r) Leeuwarden vaert, int oest aende voorscreven Senhuystre groet 

168  Latijn: in proces, geschil.
169  Hierna doorgehaald: ‘die tot de kosterie hoeren’.
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gueds landen daer de voors. Alla op woendt, int noordt ande landen hoerende tot 
Gralda guedt ende tot Noordwalstra guedt, int zuijdt ant water dMeer geheeten.
Item noch heeft de voors. pastorie vyfftichstehalff pondemaete maedlandt loepen 
int noordt ende int oest ant voors. Senhuystera groot guedt ende Senhuystera 
cleyn guedts landen, op welcke voors. landen goede woenen nu ter tijt de voors. 
Alla Yettije zoon ende Andreas Gerbe zoon, int west loept tvoors. maedlandt ande 
voors. pastorie weydlandt; item int zuijdt naestlegers vyff pondemaeta maedlandt 
hoerende totte vicarie in Grouw, meerder naestlegers int zuijdt de landen van een 
zaete inne Byrdt daer Wyttie ende Haye Joucke zoonen nu op woenen.
Item noch heeft de voers. pastorie anderhalff pondemaete maedtlandt in wylen 
Meynert Gossa zoon erffgenaemen zaete landis leggende, de int oest loepen aent 
waeter voors. heetende de Graft, int zuijdt oeck ant waeter heetende Aetesloot, 
int west ende int noerdtom in tvoors. wijlen Meynert Gossa zoon erffgen. zaete 
landes leggende.
(f. 6v) Item alle huyssteeden inde bueren tGrouw sent hoeren totte voors. pastorie, 
uuytgesondert except thien huyssteden de welcke coemen tot de vicarie in Grouw 
ende zijn affgescheijden met een sloet.
Alle voors. landen mitsgaeders die riedtmeer ende de huyssteeden brengen den 
pastoer jaerlicx op tproffijt veertich gulden floreenen min een oerdt.
Item de kosterie is waerdich somma sommarum drie gulden floreenen ende 
sesthien stuveren, inclusive den karolus gulden van dat een voors. Abbewerren.

Die pachten hoerende tot de pastorie in Grouw.

Hoewel deese naebescreven pachten hoeren tot de pastorie in Grouw nochtans de 
pastoer consenteertse nae deese tijt te gaen ande prebende te Grouw, uuytgesondert 
den halve gulden floreen uuytet clooster te Aelsum.
(f. 7r) Item uuyt dat clooster te Aelsum een halff gouden gulden.
Item uuyt Nyedam negen stuvers.
Item Hanya guedt vyfthien blancken.
Item Wyttije Syeurdt zoon alias Ghalinga guedt daer Joucke Wyttije zoon op 
woent, vyffthien blancken.
Junghama guedt te Weegs eyndt fyfthien blancken.
Oedsma guedt twaleff stuveren.
Uuytsma guedt VII stuveren.
Reensma guedt tGottama acht stuveren.
Uuyt dat guedt in tHoefflandt daer Geerck Rumcke zoon nu op woent, een 
davidts gulden.
Uuyt dat cleyne guedt inne Sutfen daer Wabbe Jorryt zoon nu ter tijt op woent, 
achtehalff stuveren.
Uuydt Noordtwalstra guedt negen stuveren.



210

Sytna guedt inne Byrd daer Lolcke ende Saecke nu ter tijt op woenen, twaleff 
stuveren.
Item uuyt dat guedt inne Byrde daer Geerck Jan zoon op woent, nu ter tijt twaleff 
stuveren.
(f. 7v) Wyglama guedt zeven butyes uuyt Meynga guedt, XII st.
Uuyt Temersma guedt drie philypsen.
Anghebuere guedt zes stuveren.
Uuyt dat guedt inne Byrde daer Wyttij ende Haya Joucke zoonen nu ter tijt op 
woenen, thien phillipsen.
Uuyt Sytahuystre guedt tZytebueren drie blancken.
Uuyt Gottama guedt daer Feddo Jackle zoon nu ter tijt op woent, een enckel golna.
Item uuyttet guedt op Tutye daer Jancke Dirck zoon op woent, vyftehalff stuveren.
Item uuyt Feckna guedt daer Willem op woent, een gulden floreen.
Item Tyesma guedt daer Douwe Barra zoon op woent, twaleff stuvers.
Item uuyt Haringa guedt tAeghum daer wijlen Jelle Douwe zoon plach op te 
woenen, een hoirnkes gulden ad Paschale vinum ad usum communicantium.170

(f. 8r) Die vicarie te Grouw.

Item de vicarie te Grouw heeft twie verscheijden zaeten landen, dat principael 
corpus weylandt loept int oest ande Pyckmeer ende int zuijdt oeck ant waeter 
heetende de Groedaem ende int noordt aen de pastorie [111] weijdlandt, int west 
ande vicarie huysteeden.
Welcke landen moegen voeden negen oft thien koeyen off daer omtrent want de 
voors. landen leggen ant waeter en slaen veel aff.
Dat maedtlandt hoert tottet voors. principael corpus, loept int zuijdt aen wijlen 
Edo Sijpke zoon erffgenamen landen.
Item int oest aen tvoors. Pijckmeer ende int noordt aende zelffde vicarie landen, 
die tot andere zaete de voors. vicarie toecomende gebruijct worden.
Item int middel van tvoors. maedlandt is een reedmeer gelegen.
Item tmaedtlandt voors. bedraeget acht ende twintich pondemaeten.
Item noch worden gebruijct tottet voors. principael corpus voors. vyff pondemaeten 
maedlandt ande welcke de voors. landen wylen Joucke Hays erffgen. mytsgaeders 
de gheene die de zaete inne Bijrd toe (f. 8v) kompt daer Wyttije ende Haye Joucke 
zoenen nu bewoenen, sent naestlegers int oest ende die pastorie landen loepent 
opt noerdt ende west vande voors. vyff pondemaeten ende oeck zijn de voors. vyff 
pondemaeten loepende ande zuijderazijde ant waeter dGheuw geheeten.

170  Latijn: met Pasen wijn voor het gebruik bij de communie.
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Item noch worden gebruyct tot voors. principael corpus drie pondemaeten 
maedlandt gelegen op de Roockmeeden hietende Aeghe Herne Peenstra groet 
guedt, daer Syeurdt Feycke zoon nu ter tijt op woent, is naestleger myt landen 
op de oostra zijde voors. drie pondemaeten ende wordt tegen andere drie ponde-
maeten naest gelegen opt oost, voertaen leggen de voors. drie pondemaeten int 
waeter op de suijdra ende westra ende noordera zijden.
Item tvoors. corpus mitsgaeders den reedmeer mach opbrenghen vyff oft zes ende 
twintich golden gulden off daer omtrent, nae dattet jaer fructlijcken is.
Item dandere zaete hoerende totte voors. vicarie daer de meyer altijt op woendt, 
het weydlandt (f. 9r) mach veerthien oft vyffthien koeyen voeden, daer nae dattet 
jaer vruchtlick is ende heeft tvoors. weydlandt naestlegers ande noordera zijde 
de voors. vicarie landen, die tottet voors. principael corpus gebruijct worden, 
ande zuijdera zijde hebben se wylen Edo Sypke zoon erffgenaemen landen ende 
hebben int west naestlegers wylen Pijba Jorryt zoon erffgenaemen landen, int 
oest loepen se an tvoors. waeter ofte meer heetende de Pyckmeer; is oeck totte 
voors. possessie maedlandt drie ende twintichstehalff pondemaeten ende hebben 
naestleghers opt noordt ende het oost voors. Pyckmeer ende hebben opt zuijdt 
ende west naestlegers de maeden, die tot den principael corpus gebruijct worden 
des voors. vicarie.
Item deese voors. zaete mach jaerlicx opbrengen achtien off neghenthien off 
twintich gulden floreenen off daer omtrent, nae dat de jaren vruchtlijck zijn ende 
droegh zijn, wanttet leech ende gebroecken landen zijn.
Item totte voors. vicarie hoeren oeck drie pondemaeten maedlandt gelegen int dorp 
Eernewoldt op de oostera zijdt, is naestlegen het waeter hietende Heijliget (f. 9v) 
Potsloot, dpastorie landen in voors. Eernewolde zijn naestlegers opte westerzijde 
ende noordra171 eyndt vanden voors. drie pondemaeten is oock loepen ande voors. 
pastorie in Eernewolde landen, de zuijdera eyndt is loepende op een water.
Item dvoors. landt brenget jaerlicx op twaeleff off darthien stuveren off 
daeromtrent, wantet wold landt is.

De huyssteeden.

Item de stedtpachten hoerende totte voors. vicarie
Item vanden steedt daer Auck Feycke dochter mitgaeders den cleyne steedt daer 
Baucke korffmaecker up woenen, thien stuvers.
Item vanden huysteedt daer Jel weduwe op woent, thien stuveren.
Item vande Kupers steedt zeven stuvers.

171  Hierna doorgehaald ‘zijde’.
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Item Hylck Tyebbe wevers weduwe bewoent noch den cleyne huysteedt, propter 
Deum quae egena omnino et pauper est in hac vita.172

Item vanden huysteedt daer Weerdt Frans zoon snyder op woent, thien stuvers.
(f. 10r) Item uuyt den huysteeden daer Aete Tyaerdt zoon ende Buwe Jan zoon 
op woenen, thien stuvers, want hoerme huysen voermaels een groot steedt was.
Item de huyssteedt daer Tyaert Aete zoon op woendt, thien stuveren.
Item uuyt den huyssteedt oppe hoerne daer Rioerd Macke zoon nu op woent, 
zeven stuveren.

Item deese naebescreven pachten hoeren tot de vicarie in Grouw.

Item uuyttet clooster tAalsum een halff gulden floreen.
Item uuyt Engelbuere guedt daer Fedde Abbe zoon nu ter tijt op woent, drie 
stuvers.
[112] Item uuyt Temersma guedt daer Jan Herman zoon nu ter tijt up woent, 
drie blancken.
Item uuyt de kercke zaete daer Zaeck Gyalts weduwe nu ter tijt op woent myt 
heuren vrunden off kinderen, twaleff stuveren.
Item uuyt de zate tGottama, daer Fedde Jackle zoon ende Folcku nu ter tijt op 
woent, zes stuveren.
(f. 10v) Item uuyt Reensma guedt tGottema daer Jan Gerbrans zoon nu ter tijt op 
woent, zes stuvers te pachten.
Item uuyt Feddema guedt te Allingwyer daer twee meyers nu ter tijt op woenen, 
twelck Douwe Tyalcke zoon ende Jan Sijmen zoon, negen stuvers te pachten.
Item uuyt Oedsma guedt daer nu tertijt Feijcko Dirck zoon grietman op woent, 
vier stuveren te pachten.
Item uuytet groot guedt tPeen daer nu ter tijt Syeurdt Feycko zoon op woent, 
twaleff stuveren.
Item uuyt Sytahuystre guedt op Zijtabueren daer Tyarck Douwe zoon nu ter tijt 
op woendt, drie blancken te pachten.
Item uuyten cleyne guedt inne Sudfen daer Wabbe Jorryt zoon nu ter tijt op 
woendt, fyerdehalff stuveren te pachten.
Item uuyt Noordtwalstra guedt daer Johan Onis nu ter tijt op woent, drie stuvers 
te pachten totte voors. vicarie, alles al als voers. is.

172  Latijn: omwille van God, omdat zij geheel en al gebrek lijdt en arm is in dit leven.
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(f. 11r) Hier nae volgen de prebende tGrouw incomsten.
Die prebende tGrouw incomsten.

Item uuyttet groot goet inne Suydfen tGrouw daer de meyer Goffa Foppe zoon 
nu ter tijt op woent, koempt de prebende tGrouw negen gulden floreenen jaerlix.
Item uuydt dat guedt te Ydaerdt daer Wybe Popke zoon nu ter tijt op woendt, een 
halff tonne botter jaerlicx.
Item uuyt Grailda guedt tGrouw daer de meyer Gertyen Intke zoon nu ter tijt op 
woent, kompt de prebende een hoernckes gulden, de welcke heeft besproecken 
daer toe wijlen Joucke Joucke zoen jaerlicx.
Item uuyt Engebuere guedt tGrouw daer Fedde Abbe zoon nu ter tijt op woent, 
twee hoernckes gulden jaerlicx.
Item uuyt dat guedt tGrouw int west van Blystra guedt daer Douwe Douwe zoon 
snyder nu up woendt, kompt de prebende voors. zes stuvers jaerlicx.
(f. 11v) Item uuyt dat guedt te Allingwier daer Aeyla Aucke zoon nu ter tijt op 
woendt, anderhalff gulden floreen yaerlicx.
Item uuyt Coldaerstra guedt een hoernckes gulden jaerlicx, hluydt Jorryt 
Ryoerdsma off Yorrijt Rioerdt zoon testament.
Item die173 pachten uuyt de zaeten die bescreven sent uuyt de zaete boven ge-
screven, gegaen ande voors. pastorie, die consenteert nu voortaen de pastoer te 
Grouw tgaen tot de prebende voors., except den pachten van de huyssteeden 
inden bueren ende oecke den halve gulden uuyttet clooster tAelsum.
Item een yegelijck schotvoerende huysen in Grouw wel schotvoerende possessie174 
geeft hier oeck toe een yder schotvoerende possessie drie stuvers, inclusive dat 
offertorium.175 Ende staet oeck onder gescreven: ick, heer Nanno personna176 in 
Grouw belije als voers. vande bepalinge ende waerdye: ick, Douwe Pijba zoon 
kerckfoud behleije als voors. is.
(f. 12r) Achtervolgende de monumenten vanden Hove van Vrieslandt uuytgegeven 
opten darden novembris ende ons gepubliceert opden Xen decembris laestleden 
XVc XLII, uuytten welcken wij heer Johannes Allardi tFreens pastoer, Feijcko Peter 
zoon ende Allert Claes zoon, kerckvoechden aldaer myts aller onderdanicheijt 
ende gehoersaemheijdt geven te kennen onssen vermoegende heeren bij guedt  
 
 
 

173  Hierna doorgehaald ‘pastoer’.
174  Hierna doorgehaald ‘drie stuvers’.
175  Latijn: offerande, offergeld.
176  Lees persona (lat.): pastoor.
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specificatie de groetticheyt der pondemaeten, renten, pachten ende myt bepalinge  
ende jaerlixe waerderinge der kercke ende pastorie des voors. dorps tFreens pro 
nunc177 als boven, alles nae inhoudt denselfden placcaet.

Alle landen, incompsten, renten naescreven behoeren de kercke off patroen toe Freens.

Item ten eersten behoert de voors. kercke off patroen tFreens zes pondemaeten 
graeslandt ende ghelden pro nunc tsiaers zes golden floreenen te huyere, de Oude 
Dijck bijder Bijle genaempt int zuijdt, int west Wylaerdera Wech ende int noordt 
ende oest eenen Gerbe Zaecke zoon genaempt, naestlegers.
Item noch de kercke voors. tFreens XXXII fl. annuatim178 uuyt een zaete genaempt 
Jorna guedt daer nu op woent Gerbe Zaecke zoon.
(f. 12v) Item een gelijcker gulden fl. uuyt een zaete genaempt Jellema, daer nu op 
woendt eenen Peter Jacobs zoon genaempt.
Item bet XV st. uuyt een zaete genaempt de Byle, Oege Tyesse zoon op woent.
Item noch II½ stuvers voer een acker genaempt Onsen Vrouwen Acker.
[113] Item noch ½ pont was uuyt de zaete genaempt Dyckle Wyeren, nu op 
woent eenen Tomas Dirck zoon.
Item noch III st. uuyt een zaete Dyoerrama genaempt ende nu op woent Henno 
Syeurdts zoon, noch al woenende tFreens.
Item noch twee gl. fl. ende IIII st. uuyt een zaete tGrouw genaempt inde Byrd 
daer nu eenen op woent Jelger Rioedt zoon.
Dit is voors. de summa summarum als genouch boven verclaert is der voors. 
kercke off patroon tFreens hlije ick Johannes pastoer voer my zelven ende ter 
beede de voechden voors. in presentia179 tuygen hier toe requireert Feijcko Ant 
zoon, Hijnno Syeurdt zoon onderscreven thebben woenachtich tFreens, alsoe hij 
Feijcko Peter zoon [ende] Allert Claes zoon zelven nyet scrijven konnen. Ende 
staedt oeck ondergescreven: Johannes Allardi pastoer subscripsit.

(f. 13r) Item dit naevolgende zijn de landen, renten ende incompsten derselffder 
pastorie tFreens.

Item180 somma van fennen met de eester XIII pondemaeten XVII penningen, dat 
corpus ende Gerbe Zaecke zoon int west, Iets Hennes int noordt, Holtke Byrde 
zoon int suijdt ende oest naestlegers.

177  Latijn: voorshands.
178  Latijn: jaarlijks.
179  Latijn: in aanwezigheid van.
180  Hierna doorgehaald: ‘van’.
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Item somma van alle meeden, guedt ende quaedt landt tsaemen XVI pondemaeten 
omtrent, van welcken V½ pondemaeten den pastoer tzelve int west, Goffa Poppa 
zoon int oest, Holcke Byrde zoon int zuijdt ende noordt naestlegers.
Item noch I½ pondemaete inde voors. XIII pondemaeten, Yets Hennis int west 
ende zuijdt, Gerbe Zaecke zoon int noordt ende de voors. Goffa Poppa zoon int 
oest naestlegers.
Item noch III pondemaeten inde voors. somma XVI pondemaeten bijder Bijle 
genaempt, Gerba Zaecke zoon int west ende noordt, Wylaerdera Wech int oest 
ende den Ouden Dijck int zuijdt naestlegers.
Item noch een pondemaete westwaerdt de (f. 13v) kercke achter de Uuyterdijcken, 
Alijdt Aerns int noordt, zuijdt ende oost, Albert Jacobs zoon int west naestlegers.
Item noch een stuck zaedtlandt voorde pastoershuys is groot zes ensen IX 
penningen ende dat ander stuck is groet XI ensen ende XI penningen.
Item noch twie pondemaeten inde zaete genoempt der Bijle myt reedlandt ende 
graeslandt, Pieter Roeloffs zoon int oest, de Oude Dijck int noordt, Frerick Dircx 
zoon int zuijdt ende Feijcke Anths zoon int west naestlegers.
Somma sommarum van alle pastoers landen beroerende181 dat principael corpus 
beloepen tsaemen XXXIIII pondemaeten IIII ensen ende VI penningen.
Item daer en boven noch een halff pondemaete leggende tRauwert daer wij gheen 
bepaelinge aff en weeten.
Te Flansum uuyt de zaete daer nu op woent Reents Rijncks dochter van welcken 
alle voors. landen den pastoer nu zelver gebruijct.
In somma annuatem182 hebben gegholden XXIIII gl. fl. te huyre noch anno etc. 
XLI laestleden, waer om de meetinghe voors. pondemaeten by gezwoeren meeters 
ende mijns heeren president en Everaert Nicolai ende Maerten van Naerden 
uuytgesproecken int jaer XVc XXXI den eersten dach julij, hlye ick Johannes 
pastoer tFreens geschict te (f. 14r) weesen als boven, als noch zal blijcken bij goede 
documenten van dijen.
Johannes Allardi pastoer subscripsit.
Item noch de pastoers landen een zaete landts zuijdtwert der kercken daer nu 
op woent eenen vidua183 genaempt Dew Willems dochter, int eerst de Lutticke 
Fenne achter thuyss met goedt ende quaet landen ende myt de reedtlandt uuyt 
in tSwen, een diep alsoe genaempt, de estimatie omtrent in somma groot neghen 
pondemaeten, Alijdt Aernts int west ende zuijdt, Jets Hinnes int noordt, den 
pastoor zelven int oest naestlegers.

181  Lees ‘behoerende’.
182  Lees annuatim (lat.): jaarlijks.
183  Latijn: weduwe.
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Item noch een fenne estimatie vandien omtrent XII pondemaeten, Alijdt Aernts 
in oest ende noordt, de Oude Dijck int west, Feijcke Peter zoon int zuijdt 
naestlegers.
Item noch I½ pondemaeten zaedtlandt, de estimatie van dien.
Item noch anden voors. zaete XII pondematen maedtlandt184 gestimeert vanden 
welcken Feijcke Peter zoon int zuijdt, Tomas Dirck zoon int noordt ende oest, 
den pastoer zelven int west naestlegers.
(f. 14v) Item noch gelijcker thien pondemaeten maedtlandt ende riedlandt 
tsaemen gestimeert zoe groet, den Ouden Dijck int oest, Frerijck Ysbrant zoon int 
west, Peter Eepu zoon int zuijdt ende Bocko Tyepko zoon int noordt naestlegers.
Item noch V pondemaeten de estimatie vandien maedtlandt, Alijdt Aernts int 
zuijdt, Iets Hennis int noordt ende west, den Ouden Dijck int oest naestlegers.
Item noch VIII pondemaeten leech hoeylandt gestimeert zoe groet, den pastoer 
zelven int west, Rijckert Gerbe zoon int oest, Feijcko Dircx zoon grietman int 
zuijdt ende Tomas Dircx zoon int noordt naestlegers.
Ende alle de voors. landen pondemaeten nae estimatie hebben gegolden eertyts 
XXIIII gl. fl. bijden antecessor,185 nu annuatim acht ende twintich gl. fl. te huere.

[114] Item noch pachten, renten off incompsten behoerende de pastorie tFreens.

Item den pastoer boert annuatim XXIIII stuvers uuyt den zaete Jorna genaempt, 
nu Gerbe Saecke zoon op woendt.
(f. 15r) Item noch negen stuvers uuyt een zaet genaempt Abbinga staeten, daer nu 
op woendt Holcke Byrde zoon.
Item noch gelijcker IX stuvers uuyt een zaete genaempt Ny Bruynsma, nu op 
woendt Bocko Tyepke zoon.
Item XV stuvers uuyt186 een zate genoempt Oldt Brunsma, nu op woendt eenen 
genaempt Feijcko Bruynsma, Brunsma Peters zoon.
Item noch III stuvers uuyt Dyorrama guedt, daer nu op woendt Iets Hennis ende 
noch V stuvers vanden voors. ½ pondemaete boeven verclaert is.
Item noch XXXVI stuvers uuyt een zate genoempt Beslinge staeten daer nu Allert 
Claes zoon op woent, daer ick pastoer noyt in XI jaeren hebbe geboert ende 
antecessor betailt is geweest ende dat bij schulde Alijt Aernts occupatrix.187

Item dit is alle de somma sommarum als boven in alles mentioneert is ende inde 
waerheijt alsoe zal bevonden worden by onsen wetenheijt, hlije ick Johannes 

184  Verbeterd uit: ‘zaetlandt’.
185  Latijn: voorganger.
186  Er staat bij vergissing tweemaal ‘uuyt’; tweede keer in de tekst weggelaten.
187  Latijn: bezitster, eigenares.
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pastoer tFreens met mijn eijgen hant subscribeert te hebben voer my zelven. Ende 
zoe wij Feijcko Peter zoon ende Allert Claes zoon, voechden, zelven nyet scryven 
konnen, hebben wy beeden ons pastoer heer Johannes biddende tzelve om ons 
bede wille te ondertekenen, also gedaen ter bede voors. in presentia Feijcko Anths 
zoon ende Henno Syeurdt zoon hier toe requireert anno etc. XLIII den 3o januarij. 
Ende staet oeck onderges. Johannes pastoer subscripsit.

(f. 15v) Dit zijn de kercke landen ende renten van Roerderahusum myt de bepalinge 
ende de waerdye.

Item de kercke te Roerdahuysum heeft een cleijn zaete landis leggende inde 
kerckebueren toe Roerderahuysum daer nu ter tijt bruijct Greet salige Rioerdt 
Janckis weduwe ende disse voors. zaete gelt jaers te huijre veerthien gulden 
floreenen ende hij plach toe gelden IX gl. ende dat weydtlandt mach188 voeden 
zeve koeyen ende het loept noordt ende zuijdt, de noordereyndt loopt aen 
Hebbe Jelgersma erven landen, die oesterzijde loopt ande pastoers landen, de 
zuijdereyndt is de patroon Sincte Vincentius naestleger, ande westerzijde salige 
Bocko Doeytijo zoon erven ende salige Foppe erffgenaemen met zijn broederen 
naestleger.
Item tot deese voors. zaete zijn negen pondemaeten hoylandt leggende op 
Roerderahuystra Nylandt, oest ende west leggende, de oestereijndt is salige Foppa 
Wyttije zoon erven myt zyn broeders naestleger, op de zuijdera zijdt is de pastoer 
naestleger, opde noordera zijdt is Hoeytto Tyesse zoon naestleger ende ande 
westereijndt is Humme Kampstra naestleger.
Noch is tot deese zaete dardehalff pondemaeten (f. 16r) maedtlandt op 
Roerderahuystera Nijlandt, oest ende west leggende, de pastoer toe Rauwert 
ande oestereijndt naestleger, op de zuijder zijde Wyntzien Jacobs zoon naestleger, 
toe Rauwert dy westereijndt de vicarius toe Roerderahuyssum naestgelandet, de 
noerderzijdt Sijts Bottinge naestleger.
Noch is toe de zaete voors. anderhalff pondemaeten nylandt, de oestereyndt de 
pastoer naestleger, opde zuijderzijde de vicarius naestleger ende opde wester-
eyndt189 ende opde noorderzijde Eeling Hoeyttie naestleger.
Noch190 zyn totde zaete voors. drie pondemaeten maedlandt van kleyner waerde, 
loepende oest ende west, de oestereyndt de patroon toe Ydaerdt naestleger ende 
de westereyndt Sydts voorscreven oeck naestgelandet.

188  Hierna doorgehaald: ‘gulden’.
189  Verbeterd uit: ‘westerzijde’.
190  Doorgehaald ‘Item’.
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Item de kercke voors. heeft noch negen pondemaeten maedlandt, zeer leech landt 
daer de pastoer bruyct ende zijn van kleyner waerde, want dat hoey vant jaer 
voerleedenen staet noch meeste paert daer in. Ende zij zijn gestimeert by guede 
ende quaede jaeren op zes ende dartich (f. 16v) stuveren, ende Hessel Boettzeme 
ende Sijdts Bottinge zijt naestgelandet opt west ende Dominicus Pijbis opt oest.
Item noch heeft de kercke voors. drie kleyne huyssteeden in Roorderahuysum, 
den eerste steedt bruijct Eepe Tzierck zoon ende lecht aen zijn huysteedt ende 
Hiedt Yttijen steedt ende gelt een phillippus gulden ende de andere twee steeden 
leggen in de bueren daer Jaucke Ferck zoon ende Jacob heer Wol zoon nu zijn 
bruijckende ende leggen naest ande pastoers ende hebben Jelgersma landen ende 
zij gelden een gouden gulden.
Ende hier voert wasbrandinghe mede voer dat weerdighe Heijlighe Sacrament 
ende op dat hoege altaer gehouden dat jaer doer.
Item oeck heeft de voors. kercke een zaete landts leggende op de tWyxla heetende 
dat Groote guedt toe Roerderahuijsum, dwelck bruijct nu ter tijt Douw Sijmen 
zoon, welcker guedt mach voeden vyff ende twentich koeyen ende dat weydlandt 
loopt oest [115] ende west, de noerderzijde loept an dat waeter heetende dat 
Wydswijn, die westereijndt (f. 17r) loept aen dat waeter daermen nae Leeuwarden 
vaeren ende die zuijderzijdt loept aen Douwe Pybe zoon landen ende ande 
patroens landen ende an Hessel Hottzuma landen, de oestereyndt loept op dat 
Zwijnswal myt een halff pondemaete riedtlandt.
Item tot de voors. possessie zyn zeventhien pondemaeten maedtlandt leggende in 
dat west vande patroens landen, loepende noerdt ende zuijdt, de noordereijndt 
ande patroens ende pastoers landen, de wester zijdt loept aen Syrck Kempis ende 
Anna Liennerts erven landen ende de zuijdereyndt loept aen Dominicus Pijba 
zoon ende Syrck Kempis ende Anna Liennerts erven landen, die oesterzijde loept 
aende patroens ende Douwe Pijbe zoon landen.
Noch is tot de possessie voors. een kleyn stuck riedtlandt, gheen halff pondemaete, 
leggende an dat Wijdswijn.
Item van disse XVII pondemaeten voors. hoeren IIII pondemaeten an dat 
weydlandt voors.
Item noch is toe deese voers. zaete zeventhien (f. 17v) pondemaeten maedtlandt 
leggende oest ende west ende die oestereyndt loept aen Hessel Boettzume landen 
ende de noorderzijdt loopt ande patroen landen, ande zuijder zijde is Hessel 
Bottzume ende Feijcko Anthonis naestlegers ende de wester eijndt loept an 
Hessel Boettzume landen.
Noch is tot saete voors. drie pondemaeten maedtlandt heetende de Toernekamp, 
leechlandt van kleijner weerden, loepende oest ende west, opde oester eijndt ende 
opde noerder zijde is Douwe Pijbe zoon naestleger, op de wester zijde is Hessel 
Boettzume naestleger, ande zuijderzijde is Gertzien Dircks zoon naestleger.
Noch sijnder tot de voors. possessie vierdehalff pondemaeten maedtlandt ende 
twee ensen maedlant, loepende zuijdt ende noerdt, Feijcke Anthonis zoon ande 
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oesterzijde naestleger, ande zuijdereijndt ende westerzijde is Gertzien Dircks zoon 
naestleger, op die noordereijndt is Hessel Bottzma naestleger.
Item noch zijn toe de possessie dardehalff pondemaeten maedtlandt hietende dat 
Hoechterp, leggende oest ende west, ande oestereijndt ende zuijder zijde is Hessel 
Bottzuma (f. 18r) naestleger ende Douwe Pijba zoon is ande westereijndt ende 
ander zuijderzijde naestleger.
Item disse voors. zaete plach toe gelden acht ende twintich golden ende hij gelt 
nu drie ende veertich gulden ende vier stuveren, de kercke boert een ende dartich 
ende Tziesck salige Pijbe weduwe toe Grouw boert thien gulden ende Ydaerdera 
kerck boert twee gulden ende IIII stuvers, ende disse voers. zaete zijn de helft 
wel leeghe landen ende alst quaede jaeren zijn zoe sijnsse nyet beeter als boven 
gespecificeert is, toe weeten XXVIII g. gl.

Die pastorie landen myt de pachten van Roordahuysum.

Die pastorie toe Roordahuijsum weylandt loept int noordt ande Heerewech bij 
dat kerckhoff ende ande kerckelanden, daer Griet salige Rioerdts (f. 18v) weduwe 
nu bruijct ende foerdan int oest aen Hessel Abbama landen, daer Florijs Egberts 
zoen nu bruijct ende aen Folckert Gerbrens zoon drie pondemaeten, daer de 
pastoer nu bruijct ende foerdan tvoors. weijdlandt loept int zuijdt aen een waeter 
hietende dat Wydtzwijn ende oeck ande kercke maedlandt, daer Douwe Sijmen 
zoon nu bruijct, foerdaen tvoors. weijdlandt loept int west ande kercke landen 
toe Roe[r]dahuijsum, daer Griet Rioerdts nu bruijct.
Item dit voors. weylandt mach voeden XXVI ofte zevenentwintich koeyen alst 
goedt vruchtbaere jaeren zijn ende dit voors. weijlandt zal weesen als de luijden 
zeggen drie ende dartich pondemaeten myt hoechlandt ende leechlandt ende myt 
de zes cleyne arme huyssteeden, de welcke korts een part binnen vier jaeren ende 
een part binnen thien jaeren aff yt voors. weijdlandt zijn gegraeven, ende somtijts 
komt daer wat aff ende somtijts nyet vande voors. arme steeden, wandt arme 
luijden zijnse bruijckende ende datgheen daer van de voors. steden compt, dat 
behoeft de pastoer wel dubbelt an wijn ende oblaeten inde kercke dat jaer deur.
Item toe de pastorie toe Roe[r]dahuysum zijn twintich pondemaeten maedtlandt 
nylandt, loept int noordt (f. 19r) ande dyckstael an Sijdts Bottinge landen, ende 
dat voors. maedtlandt loept int oest an Zijts Bottinge ende Seerp Hanya landen, 
ende voert loept dat voers. maedtlandt int zuijdt ande Nylandts Wech, ende voert 
loept dat voerscreven maedlandt int west an Roerdahuijstera Myentschaer.
Item noch heeft de voors. pastorie vier pondemaeten maedtlandt nylandt, lecht 
inde Schallinge Hoerne ende loepen ande Zwette int west, int noordt ande 
dyckstael an Zijdts Bottinghe landen, int zuijdt an Sijbren Buttis landen, int oest 
aen saelige Jorryt Wopke zoon erven landen.
Noch heeft de voors. pastorie vier pondemaeten nylandt leggende inde Schallinge 
Horne, maedtlandt, loept int noordt an Sijbren Buttis zoon landen, int oest an 
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salige Jorryt Wopkis erven landen, int zuijdt aen salige Hebbo Jelgersma landen, 
int west aen Eelingh Hoeyttzie zoon landen.
[116] Item noch heeft de voors. pastorie vyff pondemaeten maedtlandt op dat 
Nylandt, loepen int zuijdt aen Hoyttije Tziessis landen, (f. 19v) int noordt aen 
Eeling Hoeyttzie zoon landen, int oest aen Folckert Gerben zoon landen, int west 
aen Haye Tziepke zoon landen.
Item noch heeft de voors. pastorie twee pondemaeten maedtlandt op 
Roerderahuijstera Nylandt, loept int zuijdt an Hummo Kampstera landen, int 
noordt aen Hoeytte Tziessis zoon landen, int oest an Folckert Gerben zoon 
landen, int west an saelige Bocke Doeytzie zoon erven landen.
Item noch heeft de voors. pastorie twee pondemaeten maedlandt op dat Nylandt, 
loepen int noordt ande kercke landen daer Griet salige Rioerdts weduwe bruijct, 
int zuijdt ande vicarius landen, int oest an salige Foppe Wyttzie zoon erven 
landen, int west an Serp Broers zoon landen.
Item noch heeft de voors. pastorie vyff pondemaeten leech landt dat bij de furst 
van Sassens tijden nyet an en brocht sijnnen, mer zij binnen int jaer voerleden 
overgegeven; welcker vyff pondemaeten landts voers. zijn van cleyner weerden, 
wandt zij zijn zeer leech ende de pastoer int jaer voerleden heeft nyet een stuver 
daer van toe (f. 20r) proffijt gehadt, ende disse voors. landen worden gestimeert 
op een karolus gulden, ende Seerp Broers zoon ende Gerben Zaecke zoon zijn 
naestgelandet opt west, opt zuijdt ende oest ende de vicarius is opt noerdt 
naestleger.
Item deese voors. landen myt een proceel191 van leege landen daer salige heer Wol 
selffs toe quam wel van LXVII pondemaeten heeft gebruijct een meyer hietende 
Rioerdt Jauckis, int jaer zeventhien voer XXIIII gulden ende dat deur quaede 
waeteren die de voors. landen verdorven hadde; naederhandt heeft een meyer 
hietende Syeurdt Focke zoon deese voors. landen gehuijert int jaer XIX ende XX 
myt de leeghe landen voers. voer vierendedartich gl. gulden ende zij zijn naedien 
tydt nyet meer verhuijert geweest, mer zij solden nu wel gelden als de tijt nu zeijdt 
bij vruchtbaere jaeren wel tusschen die veertich ende vyftich gouden gulden; als 
men die landen voorscreven soude verhuijren alst quaede jaren zijn zoe bennense 
nyet beeter als de meyers voors. thuere hebben gegeven.
(f. 20v) Item noch heeft de voors. pastorie een karolus gulden rente in Peter 
Roeloffs guedt toe Roerdahuijsum op die tWixle, Hessel Hottzumma landtheer 
ende placht een gouden gulden toe weesen als de luijden zeggen.
Noch heeft de voors. pastorie een halff golt gulden uuyt Tziessinge gued, Zijts 
Bottinga landtheer.

191  Lees ‘porceel’.
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Item noch heeft de pastorie zes stuvers rente in Tiercksma guedt toe Roordahuijsum, 
Jorryt Bocke zoen landtheer ende selffs bruijckende.
Item noch heeft de voors. pastorie dardehalff stuvers in de huysteedt, daer Jacob 
heer Wols nu op woendt ende de kercke toe Roerdahuijsum toecompt.
Ende staet ondergescreven: Ick heer Dyrck, pastoer toe Roerdahuysum, hlije 
als voors. is, Feddo Sijttijes zoon Jelgersma als kerckvoecht, Seerp Broers zoen 
Haynija als kerckvoecht.

(f. 21r) De vicarie toe Roerdahuijsum.

Deese naescreven renten ende landen hoeren tot die vicarie toe Roerdahuysum.

Int eerst, zoe hoert toe de vicarie principael corpus een weyde, geestimeert op 
zeventhien pondemaeten, ende naestlegeren zijn opt oest Sydts Bottinge ende 
Folckert Gerbe zoon myt zyn adherenten, opt noerdt Zyts Bottinge voors., opt 
west meester Watzie ende die oude landtswech, opt zuijdt die vicarie huijsesteedt; 
deese weyde voors. mach voeren twaleff koeyen alst een vruchtbaer jaer is.
Item zoe hoert noch tot de voors. vicarie een cleijn weyde omtrent twee 
pondemaeten groet ende hloept opt oest aen dat waeter daermen nae Leeuwarden 
vaerdt, opt noordt ande vicarie maedtlandt ande, opt zuijdt ande Wech int 
Oudtlandt, opt west an Gerbe Zaecke zoon landt.
Item noch hoeren tot die vicarie voors. neghen pondemaeten maedtlandt leggende 
int Oudtlandt, welcke loepen opt oest ant feer daermen nae Leeuwarden vaert, 
opt noordt an Feijcke Kampstra erffgenaemen landen, opt west an Gerbe Zaecke 
zoon landen, opt zuijdt ande vicarie weydlandt.
(f. 21v) Item noch zeven pondemaeten nylandt op die Meenschaert, naestlegeren 
zijn tweeten opt oest de kercke landen ende pastoers, opt noerdt Eelingh Hoyttie 
zoon, opt west Kempe Sijrck zoon, opt zuijdt Folkert Gerbe zoon sampt zijn 
adherenten.
Item noch twee pondemaeten leggende an die Swette Meer die een is bezwaert met 
een halff enckel floreen jaerlicxe renten, die daer uuyt gaet die Seerp Broers zoon 
kompt; naestlegers opt noordt Sijdts Bottinga ende oeck opt oest sampt de kercke 
landen van Rauwerdt, opt west die Swetta Dijck, opt zuijdt Jorryt Bocke zoon.
Item noch twee pondemaeten opt Nylandt, die oesterzijde loept an salige Foppa 
Wyttije zoon weijdtlandt, die zuijderzijde an Douwe Pijbis [117] landen, opt 
noordt de pastoer, opt west naestlegeren Zeerp Broer zoon ende Halbo Jelgersma 
erffgenaemen.
Item noch hoert tot de vicarie ytlijcke landt daer de meyer bruijckt, genoempt 
Eelijck Sijbren zoon, te weeten een weijde van acht pondematen, ende loepen opt 
oest an Gerbe Zaecke landen, opt noort ende west an Sijdts Bottinge landen, opt 
zuijdt ande landtsaete huyssteedt.
(f. 22r) Item oock bruijckt de landtzaete twaeleff pondemaeten madtlandt vande 
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vicarie, naestleggeren zijn opt oest ende zuijdt sampt de kercke toe Ydaert Hette 
G[e]rryt zoon, opt noordt192 die Oude Landtswech, opt west Zijts Bottinge.
Item noch twee pondemaeten madtlandt, welcke loepen opt oest aen Gerbe 
Zaecke zoon landtzaete huijssteedt, opt noordt ande Wech, opt west ende zuijdt 
an Zijdts Bottinge landen.
Item noch drie pondemaeten leech landt, loepende opt oest aen Syeurdt oppe 
Eens landt, opt noordt an Hessels Abbinge landt ende oeck opt west sampt dat 
water daermen vaert nae Leeuwarden, opt zuijdt de pastoerie landt.
Item deese landen die de landtsaete bruijct, brenge jaerlicx op twaelff enckel 
gulden.
Item de principael corpus landen die bruijct de vicarius selffs ende waert zaecke 
dat hij die woude verhueren, die souden jaerlicx wel twintich golden gulden 
opbrengen.
(f. 22v) Item de vicarius boert jaerlicx oock wat pachten, te weeten een hoernckens 
gulden uuyt dat guedt daer Grattije Epe zoon nu ter tijt op woendt.
Item een hoernckis gulden uuyt dat goedt daer Pieter Roeleffs zoon nu ter tijt op 
woent, mer hij plach XVI stuvers te boeren.
Item noch een halff hoernckes gulden uuyt dat guedt daer Harman Obbe zoon 
nu op woent.
Item dardehalff stuvers vande huijssteedt daer Jaucke Ferck zoon nu op woendt.
Ende staet onder gescreven: ick heer Rioerdt, vicarius in Roerdehuijsum, behlie 
als hijrboeven screven staet.

(f. 23r) Ydaerdt.

Te achtervolgen de placcaten ende mandaten van mijn heeren Keyserlycke 
Mayesteyt uuytgeven, etc.

De patronisse Sinte Geertruijdt in Ydaert.

Item de patronisse landen in Ydaerdt zijn gelegen in een zaete ende de bepalinge 
als op de zuijderzijde Hette Gerryts zoon landen ende opde noorderzijde de 
pastoer, op dat oest ande jurisdictie van Agame193 ende opt west an op een myt 
grasinge ende maeden ende een stuck geheeten de Reedmeer, streckende an 
Jellinge landt tegens over ant terp ende III pondemaeten opt west van Hetto 
Gerijts zoon landen ende opt oest van Roerderahuijstra landen.

192  Hierna doorgehaald: ‘den’.
193  Bedoeld wordt Aegum.
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Die pachten.

Item vyff hoerntges gulden renten toe Roerderahuijsum inde Groote tWyxle de 
VIIe part possessie.
Twee floreenen toe Grouw in Lyticke Serweerstre zaete, daer Gaele op woendt.
Noch twee phillippus gulden in Suuijdfenstera guedt, daer Wijbe Popke zoon op 
woent.
Die incompsten vande zaete ende landen zijn acht fl., somtijt min somtijt meer 
nae de jaergangen zijn.

(f. 23v) Die pastorie tYdaert.

Item de pastorie zijn de graesinge gelegen opt noerdt de Crommesloot, opt zuijdt 
de patronisse, opt oest als de patronisse, als opt west met drie pondematen inde 
patronisse landen ende omtrent XVI koegras off XV½.
Item noch acht194 pondemaeten buijten diep an de Hernfen.
Noch acht an Jellinghe landt, opt zuijdt ende opt noordt Suijdfenster landt, opt 
west van Wijbe Popke zoon landen, opt oest Gerben Sacke zoon landen.
Noch III pondemaeten in Wygerssine landen binnen Diep, etc.
Dit zijn de landen ende bepalinge ende de incomsten van deesen jaer ofte 
tproffijt is omtrent XIII off XIIII floreenen, des deur orkonde en de voerfaringe 
incompensatione195 mijn antecessores ende quaede jaerganck, uuyt Jellinge goet een 
floreen.

De pachten.

Sesthien stuveren uuyt Suijdfenstera guedt, XXII st. uuyt Epestera guedt.
Item XVIII st. uuyt Hette Gerryts zoon guedt.
Ses stuvers inde Tuytzie zaete, gelegen inden dorpe van Grouw.
Dit voors. is bij mijn beste weeten ende verstandt naedemael dat ick nyet lange 
dan een halff jaer heb resideert [118] ende heb noch de rechte konde nyet daer 
aff van proffijten ende gelegentheijt etc.
Ende staet onderscreven: bij mijn heer Wijbren Arde, manu propria.196

194  Verbeterd uit ‘achthien’.
195  Lees in compensatione (lat.): (letterlijk) ter vergoeding, of: geldelijk in evenwicht brengen.
196  Latijn: eigenhandig.
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(f. 24r) Aegum.

Achtervolgende de monumenten vanden Hoeve van Vrieslandt uuytgegeven 
op den darden novembris ende gepubliceert is opden Xen decembris anno XVc 
XLII laestgeleden, uuyt den welcken ick heer Jelle pastoer in Aegum mits aller 
onnerdanicheijt ende gehoersaemheijt geven te kennen onse vermoegende heeren 
bij goede specificatie de groeticheijt der pondemaeten, renten ende pachten 
insgelijcx des jaerlicxe waerdinge ende bepalinge der kercke ende pastorie in 
Aegum, alles nae inhoudt mijns heeren placcaet als nu volgende.

Die patroens renten ende landen zijn deese.

Een halff pondemaete leggende inde pastoers landt ende een halff gl. renten uuyt 
Rolla guedt.
Noch een halff gulden uuyt dat guedt oppa Horne ende sommige zeggen een 
halff koeganck inde pastoers fenne, twelck staet in sequester.197

De pastorie landen ende renten in Aegum.

Inden eersten dat corpus vande pastorie als boven voors. is groot omtrent XIIII 
koeganck, leggende in drie parturen, die IX koeganck leggen tusschen Haringe 
Fennen ende Rolle (f. 24v) ende myt die oesterzijde ande Groote Meer ofte 
Vercregen Meer in eertijden geweest XVI koeganck vande meer myddeltijt 
affgeslaegen; de IIII koeganck, Aesge Peter zoon naestleger opt198 noordt ende oest.
Item die een koeganck een kampken, leggende voer zijn huijs opt zuijdt, Gerbren 
Elcke zoon naestleger, van welcke voors. koegangen bruijct de pastoer IX, Peter 
Wopke zoon IIII ende Gerbren Elck zoon een. Dit zijn de voors. koegangen.
Item dat hoijlant is XXII pondemaeten gelegen in twee partueren als boven, ten 
westen dat Hoerne Diep nae Grouw XII pondemaeten ende beneden dat voors. 
diep X pondemaeten; alle beijde parturen als boven ende beneden voors. gemeen 
schaeringe van ny gaers, deese voors. pondemaeten bruijct de pastoer toe de twee 
deelen ende Gerbren Elck zoon ende Harmen Gerlff zoon de darde part.

De pachten.

Int eerst uuyt Groot Haringe goet een golden gulden van pachten off landen uuyt 
Cleijn Haringe guedt een enckel gl. ende een karolus gulden.

197  Latijn: onder gerechtelijk beslag.
198  Hierna doorgehaald: ‘oest’.
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Uuyt Roella guedt een g. gl. ende is aengegeven voer twee jaer.
Uuyt Loytsa guedt III st.
Uuyt Jelle Bauckes guedt IIII botyens.
Dit zijn alle renten ende pachten van tdorp van Aegum; eeuwijge deelen sijnter 
IX; IIII uuyt Groot Haringe, uuyt Cleijn Haringe II ende uuyt Rollama goedt 
III, van twelck voors. worden betailt VII ende VI st. tot wijn ende oblaten, van 
welcken oeck compt, ende om vreede te houden manen wyt199 niet, met recht 
niet als nu thans van noeden is. Van tijden, tijttelijck deelen ende offer ende alle 
andere emolumenten is mijn nijet van noeden te scrijven, wantet dorp cleijn is 
ende nijet meer zijn dan ses principael zaeten, hier mede saluijt.

(f. 25r) Werregae.

De kercke landen ende renten in Werregae overgegeven, achtervolgende Keyserlycke 
Mayesteyts eedele staedtholder hoechgeleerden president ende raiden des Hoeffs 
Vrieslandts placcaet, anno XVc XLII den Xen decembris pronuncieert in Grouw.

Inden eersten acht pondemaeten maedlandt leggende byde Maendwech, opt 
west naestlandet Sinte Anna officii IIII pondemaeten ende opt oest die Maenwey, 
saelige Rentzie Pieter zoon pleech te huyere, bruycken voer II golden gulden een 
oert, welcke guedt toe compt Antoenis Galama.
Item noch thien pondemaeten maedlandt daer bij gelegen bysproecken van salige 
magister Bocke voertijts pastoer, tot olybrandt inde lampe voor dat Heijlige 
waerde Sacrament, Joachim Dircks te huijer bruijct voorde olye.
Item noch vier pondemaeten boecket van Meynssen Gossis gelegen op Pygmars-
wal, opt noordtwest naestleger Marten Hebbis XX pondemaeten ende noch een 
halff pondemaete in Gerleeff Aepkis eerlandt bijde Dijcksloet, Herman Juckis te 
huer bruijckt voer VI hoerntges gulden.
(f. 25v) Item dardehalff pondemaeten uut Dijcksloot naest Douwe Jousma VII 
pondemaeten, [119] opt zuijdtwest den priesters de twee parten ende de patroon 
den darde part, Taecko Gabbes te huijer bruijct voer een hoerntges gulden ende 
nu staet in questie.
Item uuyt Syema guedt op Henardera bueren ½ golde gulden renten, nu Rentzie 
Roerdmers bruijct.
Item uuyt Sippe Epis guedt een halff floreen renten.
Item uuyt Doeyttijetarp, jonge Tyaerdt bruyct een halff floreen renten.
Item uuyt Rioerdt Hobbes guedt VII st. rente.

199  Lees: ‘wy het’.
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Item uuyt Ydts Ydts zoon guedt, Peter Romckes bruyct IX st. rente.
Item uuyt Gaucko Feijs guedt IIII stuvers rente.
Item uuyt Tallinge guedt200 inde Westerbueren Sacko Wyttie zoon bruijct van 
salige heer Reyns renten, II fl. II st.
Item die Maenwey Joachim Dircks bruijct voer VII st.
Item Oedsma guedt in Grouw Dirck Frericx zoon heeft gebruijct VII stuvers jaers 
renten ende worden affgetoegen.
Item de gemeene huijszaeten op zaeten woenen, pleeghen Sacraments botter te 
brengen mede (f. 26r) wasbrandt doert jaer op hoeghe oltaere te holden, worde 
van de meeste part der gemeenten; wordt affgetoegen.
Overgeven in tijden meester Gelenus Galco pastoer, Gerryt Syeurdt zoon ende 
Joucke Aems, kerckvoechden in Warregae die XXen februarij etc.

Die pastorie landen ende renten in Werregae overgegeven achtervolgende Keyserlycke 
Mayesteyts welgeboeren stadtholder hoechgeleerden president ende raidt in Vrieslandt, 
placcaet anno XVc XLII den Xen decembris gepronunceert in Grouw.

Inden eersten de voors. pastorie possessie groot omtrent XXII koeganck ende dartich 
mansmadt maedlanden als die zijn gelegen in diversche parturen ende stucken, te 
weeten negen koeganck myt de camp op te zuijderzijdt ende opt oest naest omme, 
naest gelegen bij de pastorie huysstede, opde oesterzijder zijde naestlandet Heble 
Sijttije zoon fenne, hij toe huijere bruijct van Ymck Sijckis myt een cleijn reedtmeer 
int Oldt Diep met de huyssteeden vande camp affsloetet, te reeckenen van Joannes 
custos201 (f. 26v) steede by dat kerckhoff ende officiant Saincte Anne Eepe Tyaerdts 
zoon steeden om den kamp aen pastorie fennen voors. opt oest.
Noch IIII koeganck genoempt VIII pondemaeten als die zijn gelegen tusschen 
Tyebbe Piers zoon ende Hebble Sijttyezoon voors. fenne myt een reedmeer int 
Olde Diep bij geleegen.
Noch negen koeganck opt west van dat Olde Diep, opt zuydt naest landet Gerryt 
Syeurdt zoon fenne, opt noordt naest de fenne int Olde Diep een reedmeer daer 
an hoerende, wordt onrechtelicken afftoegen ende bruijct an Roerda guedt nu ter 
tijt Hessel Roerda ende Teeth bewoenen.
Noch omtrent een pondemaete reedtlandt over tOltdiep by dat Drayholt alsmen 
gaet uuyt die Kerckbueren nae Hennart, daer bij een cleijn wech lancx bij dat 
Dyep omtrent een mansmadt, streckende bij dat Dyep an Gerrijt Syeurdts zoon 
kerckvoecht.
Item gelegentheijt van maedlandt daer toebehoerende.

200  Het fragment ‘Item uuyt Tallinge guedt’ is later toegevoegd.
201  Latijn: koster.
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Te weeten zes mansmadt marmaeden bij Wylmersmeer naest salijge Wyttije Saepis 
ende de vicariemaeden in Werregae.
(f. 27r) Noch vier mansmadt ende een pondemaete genoempt de Golden Fenne 
omme gegraeven, opt zuijdt de Nyesloet.
Noch opt noordt vande Nyesloot tusschen Hobbe Sijttije zoon ende Gaucke 
Feije zoon maeden twaleff mansmadt ende een pondemaete als die gelegen zijn, 
streckende van Jelger Kempis fenne over den Dijcksloet nae dat deel an Werstener 
pastoriewegen.
Noch VII pondemaeten leech eerlandt inde Brids tusschen den Dijcksloet ende 
dat Deel opt noordt van Hebble Sijttye zoon drie pondemaeten ombegraeven.
Noch X pondemaeten leechlandt nae de Westerbueren, vierdehalff pondemaeten 
vande Maendwey, opt noordt by des kosters III½ pondemaeten in Werregae.
Noch vier pondemaeten naest Sippe Epis IIII pondemaeten.
Noch II½ pondemaeten over den Dijcksloot naest Johannes Taetmans II½ 
pondemaeten ende werffen jaers202 mitten anderen.
Noch II tyelden bij Wylmers Meer, opt noordt bij Hebble Sijttye zoon fenne.
Noch omtrent een mansmadt, plege reedtlandt te weesen, opt west des Meers 
ombegraeven nae Hemrijckseyndt naest salige Douwe Jousma maeden.
(f. 27v) Welcke voors. possensen, fennen, landen ende maedlanden sijn voertijts 
bijde furst van Sassen tijden taxeert int generael landtregister opt XII golden 
gulden renten bijden golden gulden, zoe des blijcken zal int rentemeesters bouck.
Wandt nae olde usantie een koeganck ende een mans madt lants plegen te huyere 
gelden omtrent vier st. ende nu tertijt een halven golden gulden ende ander tijts een 
golden gulden meer naede landen guedt zijn ende de tijt strecket, want bij onses 
meeste part leege landen zijn ende203 IIII meeren om [120] tkarspel, dewelcke 
de landen verminderen ende der koeijen natte jaeren noch nae Pijnxteren opten 
stalle staen ende onder tijden van deese landen worden schaemele luijden wel een 
part verhuijert.
Item Hylle Gauckema lijttyck guedt in Angweer alst gelegen is mytte huyssteeden 
in Pier Pier zoon landt tusschen Piers voors. landt ende Hessel Folckert zoon 
landt, groot omtrent vyff koegras myttet reedlandt toe eynden ende negen 
pondemaeten maedlandt ende Wyttijnge Kamp gelegen, opt oest Piers voors. 
ende salijge Rijcxt Tybbis madlandt ende een langh mansmadt opt suijdt naest 
Piers landt, voors. salighe Folckert Hessels an Vryttinge guedt pleech te huijer 
bruijcken jaers voer III fl., kompt de pastoer ende vicaris gelijck elck I½ fl. ende 
doet nu negendenhalff golden gulden.

202  Er staat bij vergissing tweemaal ‘jaers’; tweede keer in de tekst weggelaten.
203  Er staat bij vergissing tweemaal ‘ende’; tweede keer in de tekst weggelaten.
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Item twee pondemaeten op Hennarderabueren, opt west naest Gerrijt Syeurdts 
zoon landt, salige Rixt Tybbis eerffen te huijer bruijcken ende coemen de pastoer 
ende vicaris gelijck toe de pondemaete voer twee hoerntges gulden.
(f. 28r) Noch vyff pondemaeten graslandt in salige Rixte Groot Marfenne 
uuytteeckent myt een oldt rijdt an beijde zijden strecken an dat diep naede 
Groote Meer, op die noorderzijde naestleger Johan Taetmans fenne, uuytkoemen 
ende hoecket van Wyttije Gieltsma, den pastoer ende vicaris gelijck, elck priester 
voer een vrijdaechs bolla ende oer eeuwijge jaerwanden, daer salige Rixte erffen 
bruijcken toe huijer ende bijtaelen elck priester twee hoerntges gulden ende om 
lange tijt van huijringe wolden de landen verduysteren ende staet in questie.
Item acht pondemaeten madlanden boecket van zalige Doedt Peynga die 
priesteren in Werregae ende plegen ande prebende heer Petrus te huijer toegaen 
in Swychum, ende afftoegen van salijge Haijo Blijnxter an dat groot guedt toe 
Hemrijcks Eynde bij zalige heer Reijnis tijden in Warregae pastoer, als die zijn 
gelegen van heer Peters voors. Hecdam opt noordt over den lange Heerwech 
tusschen Hemrijckseynder Landt opt noordt ende Sipko Piersma landt opt zuijdt; 
XII pondemaeten in vyff kampen, twee kampen naest den langes Heerwech 
voors. ende die darde camp opt oest naest daer an ende noch twee kampen opt 
oest daer by alsmen gaet nae Poulserwech, welcke voors. acht pondemaeten de 
bysitters vanden voors. Henricks Eyndt des jaers te huijere bruijcken, elck priester 
des jaers drie golden guldens min een oort.
Item negen eeynsen nyelandt toe Goutum langs Teckummawech weij over den 
Heerweij in Sippe Kennerts landt bij des vicarius in Werregae X pondemaeten des 
jaers ½ golden gulden.
(f. 28v) Item noch in Wijrdum op die Hem langs Dyorre huys opt noordt vanden 
langen Madtwech XIIII pondemaeten, als die gelegen zijn in Wyrdum op die 
Hem, opt oest langs Dyorre huys, opt noordt vanden Langen Madtwech, opt oest 
naestlandet Sijbren Jaergs vyff pondemaeten ende opt oest Kammijnge Buijrstera 
III pondemaeten maedtlandt; Sijcko op die Hem te huyere bruijcken in vier 
kampen, in elck camp omtrent drie pondemaeten ende die eene vyff voertijts 
salijge One Tzalincx zoon pleech te huijer bruijcken an Sacklema guedt op die 
Hem voer VI fl., nu Aede Doeytije zoon thuijren bruijct ende nu sententieert dat 
de priesters in Werregae hebben vijffentwintichstehalve pondemaeten landen in 
Saecklema guedt.

De pachten, renten uuyte zaete in Werregae.

Item Wijbe Hetto zoon erffgenaemen groot guet in Hemrijcks Eijndt een golden 
gulden jaerlixe renten van een vrydaeges bolle ende drie eeuwige jaerwanden, als 
Ferck Folckerts Sijtye zijn wyff ende Folckert zijn vaeder.
Noch drie eeuwige jaerwanden als Syeurdt Wblinge myt zijn vader ende zoen 
ende stedich een wassen schijff opt patroens altaer, daer mede bezwaert IIII 
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pondemaeten vande XII pondemaeten genoempt de Lange Fenne bij Wllijnge 
landt bij Hemrickseyndt, welcken worden affgetoegen van salige Oone Tzalinghs 
zoon ende Zijdts zijn wyff erven ende nae heur doot nyet betaelt.
(f. 29r) Item uuyt Oege Penya goedt vier hoerntges gulden van vrydages broet ende 
eeuwich jaerwande zaelige Peijcko Penya heeft besproecken op X pondemaeten 
landts myt huijs ende steedt daer bij naest geleegen vervallen te weeten betalen de 
bysitters toe Penya niet ende is alsoe overgeven int generael landtsregister.
Item uuyt Rioerdt Hobbis guedt III½ st. rente jaers.
Item uuyt Palmer guedt Anthonius Galema toekompt drie eeuwige jaerwanden 
als Tzijalingh Wyaerda ende Aeyl zijn wyff ende Hijlck Douwes.
Item uuyt Auldt Roorda guedt, Peter Romckis bruijct, vyfftehalff stuvers renten.
Item uuyt Rordma guedt, Oenne Jousma toekompt, vier eeuwijge jaerwanden als 
Kensch ende Menne Roerda, Douwe Jousma ende Hys zijn wyff, welcke worden 
affgetoegen vanden bysitters Hessel Roerda ende Tiecke etc.
Item drie eeuwige jaerwanden als Gosse [121] Haijenge ende Meynt zijn wyff 
ende Wyttie Hebblis henrecht uuyt drie koeganck, die Foudenen genoempt, 
opt zuijdt naest Sijnct Anna officiants fenne ende uuyt twee pondemaeten 
marmaeden, opt west naest personna marmaeden ende voerwandelya mey Eede 
Sijbrens II pondemaeten naestleger etc.
(f. 29v) Item een kalffgras in Eede Sijbrens fenne bysproecken personna ende 
vicarius van Lottie Rens voer eeuwige memorie.
Item uuyt Gaucke Feijes fenne III½ st. rente voer memorie.
Item uuyt Eepema guedt Joucke Annes bruijct, I½ st.
Item uuyt Feijcko Hijllinge guedt in Stettens, Haeytie Lijcklis bruijct, VII st. 
jaerlicx renten ende eeuwich jaerwanden voer Haeyttije ende Feijcke Hillinge 
ende Lyoeds zijn huijsvrou ende Sipke etc.
Item uuyt Douwe Altie zoon guedt een eeuwich jaerwand.
Item uuyt Joerna huijs vierdehalff golden gulden jaerlicxe renten van vrijdaech 
broot ende legaeten, voortijts bijsproecken van salige Foeck ende Tyetie Jorna alst 
blijct bij een bysegelde baerbrieff van salige Douwe Jousma Dirck Frerick zoon 
myt heur adherenten ende zes eeuwige jaerwanden van oldts voer Jorna huijstera 
gaesten ende salige Onno Sytije zoon eeuwich jaerwanden, lecht op II pondemaeten 
vande IIII pondemaeten op Schipslootswal nae Wartna ende salige Yel Onnis op II 
pondemaeten op die Hom toe Zackloma guedt te huyere worden gebruijckt.
Item uuijt Aucko Gerleff Aepkis guedt ½ golden gulden renten van vrydaechs broet 
ende twee eeuwyghe jaerwanden, als Hayo Hottyema ende Gerleff Hayema etc.
(f. 30r) Item uuyt Joucke Peer zoon goedt ½ golden gulden renten van vrydaechs 
bolla ende drie eeuwyge yaerwanden, als Wyttije Haye Hillinge, Oege Hillijnge 
ende Ymck Piersma ende een stoeter voer memorie.
Item uuyt Oege Rioerdts goedt Rentie Roeymers bruijct een gulden gulden van 
vrijdaechs broet ende drie eeuwijghe jaerwanden, als Syo Geeckema, Bauck ende 
Syouck Syema op zeecker landen int guedt voors. op Hennarderabueren.
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Item uuyt Sippe Eepis guedt een eeuwich jaerwande, als Battye Sapema daer dat 
guedt mede heeft erft.
Item noch twee eeuwich jaerwande voer Eepe ende Jel zijn wyff op een pondemaete 
oldtlandt op Swychummabueren naest heer Peters prebende ende Folckert Gerbis 
landt.
Item uuyt Gerryt Sijeurdts zoon guedt twee eeuwijge jaerwanden als Eelck 
Eelckama ende Yesel Sijwerts204 op een koeganck in Sypkumma fenne, opt zuijdt 
naest Sinte Anna officiants fenne, bytaelen die erffen niet, moegen de priesters in 
Warregae dat antasten.
Item uuyt zalige Bauck Mollis guedt Eelck Peters bruyct een eeuwich jaerwande 
voer Tiebbe Wijbema ende III½ st. jaers renten, genoempt dat Heeren guedt.
(f. 30v) Item uuyt Gyelt Fockema guedt Sippo Epis heeft gecoft van provenen een 
eeuwich jaerwand als salige meester Bocko ende om dat die priesteren in Warraga 
quam die helft toe van dat guedt voors. zoe barra hijae een philips golne jaerlix 
renten uut Talijnge guedt inde Westerbueren vande IIII flor. renten salyge heer 
Reijn hadt boecket.
Item uuyt Schroet Feijckema guedt op Hennarderabueren nu ter tijt bruijct Rixt 
Tybbis erffen twee eeuwige jaerwanden uuyt Zieler landen als Scroet Feijckema 
ende Haepke, Tyebbe Wijbema huysvrou.
Noch drie eeuwige jaerwanden als Jels Foeijckema ende Yde zijn wyff op een 
cleijn pondemaete boulandt opt noerdt van Scroets voors. huijssteede ende 
Wyttie Gieltma op V pondemaeten in Scroetsma fenne voors., welcke worden 
affgetoegen vande erffgen. voors.
Item uuyt Johan Taedtmans guedt II eeuwige jaerwanden Abbe Pierssma ende 
Hijlck zijn wyff.
Item uuyt Taetmans Wyggers guedt in Demweer IIII eeuwyge jaerwanden gelijck 
de priesters als Feijcko Wyggers, Rentie zijn wijff, Wijgger Feijcke, Aeyl zijn wijff.
Item uuyt Ydts Ydts zoon guedt een eeuwich jaerwande nu ter tijt Frerick Rijoerdts 
zoon bruijct als Wijbo Tyegama etc.
Item uuijt Jelger Kempis guedt toe Hemptewerren III½ st. yaers renten.

(f. 31r) Item deese naescreven landen ende renten worden ontholden ende affgetoegen 
van dat personatschips beneficie.

Indt eerst een reydmeer overt Oldtdiep off daer inne, opt noordt ande pastorie 
fenne zalige Douwe Jousma voer ende nu Hessel Roerda ende Teetke an Roorda 
guedt fryvel zijn bruijckende.

204  Hierna doorgehaald ‘zoon’.
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Ende ontholden oeck III off IIII eeuwyge jaerwanden van205 Roorda guedt.
Item Anthonius Galema ende Kunera trecken aff vande pastorie voors. Pennya 
Kampen an Palmer, leggende opt west langhs bijden Heerwech, streckende an 
heer Peters prebende landt in Swychum, leggende opt noerdt.
Noch II½ pondemaeten hoijlants opte zuijderzijdt bij Wylmermeer bijde Lijtke 
Bolle langs Eede Sijbren zoon fenne, salige Douwe Jousma voer ende Anthonius 
nae, dan weeten niet myt wat tijtel off maniere.
[122] Item hoewel Keyserlycke Mayesteyts placcaten scerpelicken manderen 
datmen die geboeden Goedts ende kustuymen der Heijliger kercke holden 
nochtans206 de gemeene man meestepaert ganslyck afftrecken kerckpacht, 
offer, tijden, jaerwanden, achterdaden ende andere accedentalia als van oudts 
is gewoenlyck geweest, twelcke mijn Genadige Heer om Goids wille moegen in 
beteringe stellen.
(f. 31v) Concludiert hier mede ende weet anders nyet nae older usantie ende oft 
hij anders meer renten ende landen kan vereyschen altijt tot verclaringhe ende 
wijder nyet tprejudiceren daer van hij protesteert. Screven ende overgegeven bij 
tijden meester Galcko pastoer etc., anno uts.207

Die vicarie in Werregae.

Dit zijn die renten ende landen bijhoerende de vicarie in Werregae, yggen ende 
eijnden, groeticheijt, valuatie ende afftreckinge daer van, hoe datze zijn gelegen 
nae bevel ende placcaet Keyserlycke Mayesteyts heeren ende hoege raedt des 
Hooffs Vrieslandt anno XLII den Xen decembris, uut pronuncieert nae des 
vicarius voer nu beste bedencken.
Item int eersten dat corpus dat de vicarius bruijct, als de fenne bij noorde van 
zijn huijs zeeven koegangen ende noch een cleijn fenne over Hemstremeer bij 
Jeldert Lolle zoon fenne leggende, in voertijts acht pondemaeten voer nu geen 
zes, overmyts den affslach des meers, de koeganck XX st. toe huer oft XVIII st., 
somtijts meer somtijts min, de vicarius voer nu het zijn corpus nijet verhuijert 
des en kan etc.
De welcken Jeldert ende Rents zijn huijsvrou in huijre nu bruijcken.
(f. 32r) Negen pondemaeten maedtlandt ombegraeven, op de oesterzijdt Joucke 
Pier zoon naestleger ende opt west Rents Roymers naegelaten wedue hoere fenne, 
Oge Rioerdt zoon grontheer.

205  Hierna doorgehaald ‘pastorie’.
206  Doorgehaald ‘Item’.
207  Afkorting van ut supra (lat.): als hierboven.



232

Noch III pondemaeten maedlandt daer bij leggende, opt zuijdt ende opt oest 
Joucke Pier zoon naestleger ende opt west Gerrit Syeurdt zoon.
Item zes pondemaeten op Hemstremeers wal dewelcken groote schaede lijden 
vande meers anslach; orkunde guede mannen welcke voors. vicarie possesio fennen, 
landen ende maedlanden zijn voortijts bij de furst van Sassen tijden taxeert op 
negen gl. fl., bijden gl. fl. renten in des generael rentmeesters ende landis register, 
zoe des blijcken zal.
Ende de vicarius noch een pondemaete maedlandt die gebruijct wordt an Jeldert 
Lolle zoon guedt.
Item toe Goutum in Sippe Rennerts zoon guedt op Nylandt X pondemaeten, de 
zes pondemaeten daer Sippo huijs in staet ende bet II ende bet II½ pondemaeten 
op dat Meenscheer toe Goutum ende bet de vicarius negen eynsen in Sippe 
voors. fenne; Sippe voors. voer nu toe huijer bruijct negendehalff gl. fl. yaerlicx, 
voer welcke landen voors. de vicarius moet holden ende bestellen inde Heijlige 
Kercke in Werregae tjaer om voer drie priesters wijn ende misbroot ende oeck des 
gelijcks drie hoechtijden voor alle communicanten, kranckeluijden ende gemeen 
kraemvrouwen wijn ende ostijes; te weeten de vicarius (f. 32v) meer kosten de 
wijn ende broot voors. dan de X pondemaeten myt de negen eynsen weerdich 
zijn, zij plegen te huyer te gelden VIII corrente guldens in somma.
Item in Pier Foeckis guedt toe Barrahuyss een pondemaete als de huijssteedt, 
leggende toe Wijrdum een philips gulden jaerlicx rente, Peer Foeckis voors. nu 
bruijct te huijer.
Item Saecklama goedt te Wirdum, daer Aede Doeytie zoon op woent, zeven ponde- 
maeten oltlandt die vicarie toe kompt in Werregae, een part tijdts an Saecklama 
guedt voors. zijn toe huijere gangen, welcke zeven pondemaeten voors. de suijdera 
zijdt myt de oestereijndt zijn gelegen an Cambuerstera landen, op welcken Elck 
Gerbren zoon woent op de oestereijndt, Sijcke Jancke zoon woent op de zuijdera 
ende noordera zijde, met die westera eijndt is leggende an Saecklama fenne int eijndt.
Item bet een pondemaete boulandt loepende an Kambuerstera landen, ande 
noordera zijde woent Sijcke Jancke zoon voors., an die zuijdera zijde gaeter 
een sloot, vyf gl. te huijer jaerlicx renten, welcken landen staen in questie voer 
tHoff dencken de erffgen. van Wijbe Hettis met hueren adherenten de vicarie te 
betaelen met II off III gl. fl. jaers.
Item in Hemrijckeynstra groot guedt voert de vicarius alsoe veel gelijck als de 
pastoer, als hij heeft gescreven in zijn anbrenge nu hluijt placcaet.
(f. 33r) Item in Oega Penya guedt vier hoerntges guldens van vrydaechs broet ende 
eeuwich jaerwanden salige Peijcka Penya heeft besproecken op X pondemaeten 
ende huijs ende heemstede naestleggende vervallen tweesen, bytaelen de bysitters 
niet toe Penya ende is alsoe uuytgegeven int rentmeesters ende landtsregister, 
nochtans zoe boert de vicarius voer nu niet meer dan een gl. flor., ter oerkonde 
Oege voors. sulffs.
[123] Item uuyt Rioerdt Hebbis guedt IIII st. jaerlixe rente.
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Item uuyt Marten Hobbis guedt twee hoerntges guldens jaerlixe renten voer dat 
Douwe Jousma heeft de vicarius affhandich gemaict de Kosterfenne, te weeten 
drie koeganck myt drie steeden daer bij Hessel Roerda ende Teecke an hoeren zaete 
nu ter tijt bruijckende zijn, contravie208 de wyle vicary ten waer zaeck tzij luijden 
voors. guede autentijck coepbrieven off wandelbrieven hadden, alsoec voertijts als 
doer een voerbeschijn vant Hoff waer angenoemen van u vader mijn heer grietman 
ende Jouw Jousma als voermonden van Oencke Oene Jousma dochter datse de 
brieven sulden visiteren, waert dat bij alsoe de beijde partijens advocaeten ende 
procureurs vonden de coop oft wandel guedt te weesen, solden beijde partijen 
tevreeden; waert oock bij alsoe contrarie worden bevonden, zolde beijde partijen 
bij raet heuren advocaeten ende procureeuren soude breeder citatien vant Hoff 
oeck tevreeden weesen, welckere brieven sij meenen mede beschermt te weesen, 
zijn ontfangen, gevisiteert, maer voer de priesters in Werregae kompt nyet int 
licht daerom.
Item uuyt Peeter Rumckis guedt IIII½ st. jaerlicx renten.
Item uuyt Dyorre Tijaerdts zoon guedt IIII½ st. jaerlicx renten.
(f. 33v) Item salige Folckert Hessel zoon guedt IX hoerntges guldens jaerlixe 
renten voer dat Douwe Jousma afftoegen heeft acht pondemaeten maedlandt, 
leggende opt oest van de Lange Heerwech bij Pier Sipkis landen nu Antonius 
Galama toe huijer geeft ende Jan Meynert zoon in zijn huijer bruijct ende zijn 
vande vicarie voer deese IX hoerntges guldens renten in corten tijden gebroecken, 
contraria209 wille des vicarie.
Item Hillo Gauckama lytsguedt in Angweer alst gelegen is tusschen Feijcko 
Kampstra landen opt oest ende Fockert Hessel zoon landen opt west, omtrent 
V koeganck ende zeven mansmad maedlandt scerpelicken, myt Wytinge kamp 
daer bij gelegen Folckert Hessel zoon in zijn huijer plech te hebben ende an zijn 
zaete te bruijcken voer drie gl. fl. yaers, ende zijn zeer leege landen, gelegen naede 
Westerbueren welcker compt de pastoer ende vicarie gelijck toe, meer Godt 
beetert de koeijen ende beesten stonden al hent Penxteren ende oeck daer nae 
hijer in Werregae op de stal noch ende worden een parts vyff weecken voer Aller 
Goedts Heijligen dach insetten; orkunde mijn heer grietman.
Item een pondemaete zeedlandt op Hennarderabueren welcker Rixt Tybbis 
naegelaeten erffen toe huer bruijcken XXIIII st.
Beth vyff pondemaeten fenlandt in salige Rixt Groote Merfen uuytteijckent myt 
een olde groote rijdt tusschen dat Diep ende de Groote Meer, op de noorder zijdt 
naestleger Jan Tatman zoon myt sijn fenne welcker vyff pondemaeten (f. 34r) 
zijn boecket den pastoer ende vicario gelijck van salige Wyttije Gielsma voer elck 

208  Lees: ‘contrarie’.
209  Latijn: tegengesteld, tegenovergesteld.
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priester voors. een vrydaechs broot ende ander eeuwijge yaerwanden, welcker 
Rixte erffen bruijcken ende betaelen jaers een yder priester XXIII st., ende staet 
in questie, omdatse de landen willen verduysteren om lancheyt des tijts van 
hueringe.
Item Eelck Peter guedt III½ st. jaerlix renten.
Item uuyt Joerna Huijssen III gl. fl. ende zes eeuwige jaerwanden priesteren gelijck 
ende salige Oena Joerna heeft gelecht op II pondemaeten van IIII pondemaeten 
op Schipsloots wal.
Item uuyt Roeymers Kempe zoon guedt daer Oege Rioerdt zoon grontheer van 
is, een gl. fl. van vrydaechs broot ende daertoe III eeuwige jaerwanden.
Item Joucke Pier zoon saete XII st. jaerlix renten ende bet II½ st. leegaet.
Item uuyt Gerleff Aepkis guedt een ½ gl. floreen jaerlixe renten.
Item Tiebbe Pier zoon guedt ½ gl. floreen yaers.
Item uuyt Eepema guedt daer Joucke Aene zoon nu woent I½ st. jaerlix renten, 
dewelcke worden affgetoegen ende niet betailt.
Item uuyt Gaucka Feijs guedt III½ stuvers jaers renten.
(f. 34v) Item uuyt Tyalama guedt toe Wartna een philips gulden jaers renten inde 
Westerbueren Wytije Rennert zoen bruijct voer die priesteren rechticheijt in Gielt 
Fockama guedt voors. ende is van dae IIII gl. fl. renten, salige heer Reijn personna 
in Werregae het bijsproecken.
Item in Eede Sybrens fenne een kael gers.
Item in Feijcko Hillinge guedt, die Layttija Lijckle zoon nu bruijct, VII st. jaers.
Item noch zijnder tot die vicarie II koeganck in Eede Sijbrens fenne ende VII 
pondemaeten maedlandt ende een huijssteedt, daer Abbe Douwe zoon in zijn 
huijer bruijct, ende den Heijligen Avents pennick, dat welcke die koster opboert 
ende verhuijertet daert hem belieft, voer dat hij de klocken luijdt ende dat koer 
inden Heijligen Kercken myt zijn sangen bewaert.
Item tot allen affterdaeden als postfacienda mortuorum210 ende tot allen jaerwanden 
ende oeck tot allen tijden als quatuor tempora211 it vierwerff int jaer, soe de pastoer 
heeft in Werregae [124] heeft gescreven ende angegeven zoe die beijde priesteren 
gelijck den voors. pachten boeren, refereert de vicarius daer toe in alles al.

Dit zijn de landen ende renten naegescreven daer worden affgetoegen vande vicarie.

Int eerst, de Kosterfenne myt drie huijssteeden, dat is op de Horne, Jettije woent, 
Aeth IJeps steedt, Rioerdt Saeke zoon steedt welcke de vicarius in Werregae (f. 
35r) binnen korten tijt heeft gedeelt nijet redelijck ende Hessel Roerda ende 

210  Latijn: kerkelijke plechtigheden na overlijden, ten behoeve van het zielenheil.
211  Latijn: vier tijden, boete- en vastendagen ter heiliging van de vier seizoenen.
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Teetka zijn vrouw nu bruijct, contrarie212 wille des vicary als boven verclaert.
Item noch acht pondemaeten vande vicarie, Anthonius Galama an Palmer guedt 
bruijct, Jan Meynert zoon in zijn huijer heeft, voer welcke acht pondemaeten zij 
betalen de vicario IX hoerntges guldens jaerlicx, in Folkert Hessel zoon guedt tot 
ontwille de vicarie ende zij leggende opte oesterzijde vande Heerwech bij Pier 
Sijkis landen ende bij Lyttijge Hemrijckeynstra maedlanden.
Item noch Pijnge Kampen leggende opt west vande Lange Heer Wech, opt zuijdt 
naest heer Peters toe Swychum prebende landen, streckende lanx tusschen den 
Wech dat Olde Diep mette reydmeer daer toe hoerende.
Item des gelijcxs heeft heer Dirck, voertijts vicarius in Werregae, vercoft vande 
vicarie Douwe Jousma III½ pondemaeten maedlandt in Rioerdt Sijpkis guedt, 
daer nu bruijct te huijer jonga Tyaerdt.
Item bet zoe heeft de gemeente van Werregae de voors. vicarie gepryveert van II½ 
pondemaeten maedlandt daer zij luijden hoer Heijligen Avonts penninck een 
ygelick met betaelt tot onwille den vicarius, anders weet den vicarius voer nu nyet 
meer, protesteerende van subtilicheyt.
Ende staet onderscreven: heer Joucke Reninck zoon, voer nu vicarius in Werregae 
subscripsit.

(f. 35v) Sint Anna officie land 213

Achtervolgende Keyserlycke Mayesteyts hoege raedt des Hoeffs Vrieslandts 
mandaet in causa214 van overgeven der officie landen ende renten.
Item inden eersten dat possessie dat huijs uuytkoemen van salige Onno Tzalings 
zoon, Sijts zijn wyff alst staet op personna steed tusschen Bauck Sijes ende salige 
Eepe steeden.
Item omtrent VII oft VIII koegangen lege fenlandt overt Oltdiep met een reijdmeer 
omtrent een guede pondemaete int Oltdiep bijde fenne gelegen, opt oest naestlandt 
Tijebbe Piers zoon, op zuijdt Gerryt Sijeurdts zoon ende personna fenne.
Item omtrent XVIII pondemaeten leege medelanden omtrent bijde Mar Wey in 
parturen.
Item IIII pondemaeten als die zijn gelegen opte zuijderzijdt naest de patroens 
VIII pondemaeten.
Item noch IIII pondemaeten opde zuijderzijde Joucke Piers zoon III pondemaeten.
Item noch VII pondemaeten opt noordt Tyebbe Pier zoon VII pondemaeten opte 
Marweijs wal.

212  Hierna doorgehaald ‘des’.
213  Ontbreekt in de tekst; hier toegevoegd.
214  Latijn: reden, oorzaak.
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Item noch omtrent III½ pondemaeten op Warteralandt naest Lyuw Wylm 
zoon X pondemaeten, welcke voors. possessie van fennen ende maedlanden sijn 
voertijts besproecken van zalige Tijebbe Wijbbema dae provenen den helft ende 
die personna ende (f. 36r) vicarius den ora helft alst blijcken bij testament ende 
memoriael daedbouck.
Ende om tyenst Goeds toe vermerien ende starcken consentere is ad revocationem215 
tot Sincte Anna officy cappellanien etc.
Item III enckel golden guldens jaerlicx renten uuyt Joernahuijs bysprijtssen tot 
officien voors. van salige Onne Jorna zoe lange dat leen in esse is, dier ney tot dat 
personnaetschip ende vicarie, ist dattet toe naete geet in Werregae.
Item twee enckele gulden renten uuijt Rioerdt Hebbis guedt, ney luijdt salige 
Haye Blijnxtera testament ende die eene fl. wordt nyet betailt vande erffgen.
Item noch ½ golden gulden off XIIII st. jaerlicx renten uuyt Sijpenge fenne, nae 
luijdt salige Yesel Sijeurdts testament.
Item noch een oerdt golts tot een tijt boeckent van salige Rixt Tybbis guet.
Item noch zoe participeert de officiants priester myt pastore ende vicaris in 
accedentalibus die to kercken coemen ende achterdaeden de vervallen, zoe 
voerwaert hij die darden weeck Sincte Anna ende Sacraments misse voerde 
priesters landen ende renten voers. ende als sie dkranck off impedeert216 zijn.
Item dat possesse voors. landen sint seculaer ende gaeven (f. 36v) bijden fl. renten 
voer III½ fl. int landtregister ende de koeganck ende mansmadt landt, nae dat de 
jaergangh is doot omtrent ½ fl. mender off meer etc. nae de jaerganck.
Overgeven bij tijden meester Galcko personna, heer Joucko vicarius ende heer 
Johannes inder tijt Sincte Anna officiants capellanie prester etc.
Anno XVc ende XLIII, den IIIen marcy etc.
Item uuyt Lutke Roorda guedt VI golden gulden jaerlicx renten, Ydts Ydts zoon 
grontheer ende trecken aff jaerlicx II golden gulden proprie217 auctoriteijt.

(f. 37r) [125] Wersteens

Achtervolgende Keyserlycke Mayesteyts Genadige stadthouder ende hoechgeleerde 
president ende raiden des Hooffs van Vrieslandts placcaeten tonderholden ende 
overgevinge des priesters ende kercke landen ende renten, yggen ende eynden ende 
grootheijt van voluatie218 off hoedijen datse gelegen zijn ende afftochten etc.

215  Latijn: tot de herroeping.
216  Latijn: belemmerd, verhinderd.
217  Latijn: eigen, bijzonder.
218  Lees ‘valutatie’(lat.): waardering, gelding.
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Item ten andermael soe ist bij alsoe dat hier nae volgende de kercke landen als te 
weeten dat de patroon Sincte Jacob twee saeten ende hebben aldus veele landen 
die leggen in Wersteens.
Int eerst zoe heeft de eene zaete heeft XXIX pondemaeten fennen ende XXI 
pondemaeten maedlandt, van welcke fenlandt de pastoer toe Wersteens naestleger 
opt noordt ende de patroen in Eernewoldt naestleger opt suijdt ende opt west 
naestleger dat Langedeel ende op dat oest dat Meenschaer van Wartne.
Item de ander saete landts heeft XX pondemaeten fenlandt ende XXXI½ 
pondemaeten meedlandt, de patroon sulffs opt noordt naestleger ende dat kowent 
toe Smellingen een opt suijdt ende dat Lange Deel opt west ende Warntstra 
Meenschaer opt oest, want deese twee zaeten leggen bij malkanderen ende zijn 
eelckanders naesten.

(f. 37v) De koegangen van pastorie van Wersteens.

Int eersten de pastorie van Wersteens is groot XIIII koeganck, de III pondemaeten 
voer een koeganck, ende XXX pondemaeten meeden. Die XIIII koeganck leggen 
opt noord van dat pastoers huijs ende opt oest naestleger salyge Syttije Tziomme 
zoon achterlaeten weeskindt, Johannes genoempt, ende opt zuijdt naestleger 
dat Gasthuijs te Leeuwerdt ende die van Werregae hoer Meenschaer opt west 
naestleger,219 ende de XXX pondemaeten meeden leggen in VI stucken, X legger 
in een stuck, opt west naestleger dat Langedeel ende opt noordt naestleger Jeldert 
toe Hempne Weeren, opt zuijdt naestleger Romck Doeckis te Leeuwarden, soe 
sijnter VII in een stuck, de patroen tWersteens naestleeger opt zuijdt ende juffer 
Imck te Sneeck naestleeger opt noordt ende dat Langedeel opt west, beth IX 
pondemaeten die leggen in drie stucken, IIII in een stuck, naestleger Lyuwe 
Mellema borgemeester te Leeuwarden opt suijdt, de patroen te Wersteens 
naestleger opt noordt.220

Noch bet III pondemaeten meeden, opt west naestleger de patroen te Wersteens 
ende Warntstra Meenschaer opt oest; bet II pondemaeten meeden, de patroon 
naestleger opt west ende Warnstra Meenschaer opt oest.
Item beth II½ pondemaeten meeden, de Haudmeer naestleger opt noordt, Jeldert 
toe Hempne Weeren opt zuijdt.
Item bet I½ pondemaeten, dat Langedeel opt oest naest leeger ende Werregae 
Meenschaer opt west.
Item noch een ½ pondemaete saedlandt, naestleger de patroen opt oest, dat 
gasthuijs te Leeuwarden naestleger (f. 38r) opt west.

219  In linkermarge: ‘mede tot de pastorie horende’.
220  In linkermarge: ‘getaxeert op VII st. in mijns heeren register’.
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Dit zij[n] de landen daer hoeren ande pastorie van Wersteens, soe yst bij alsoe dat 
deese voors. landen zijn leege landen off waterlanden, zoe ist dat de koeijen noch 
oppestal221 stonden toe Pinxtra als int jaer van XLI ende jaer XLII ende see waeren 
XIIII dagen al weder uuyt de fenne op dat hoege landt, de een hier ende dander 
daer overmijts de natte jaeren soe yst dat deese onse landen voors. zeer bezwaert 
zijn in mijns heeren anbrengh, overmijdts datse geen scattinge pleegen geewen 
bijde furst van Sassen tijden van deese onse landen, leege wateri[c]h landen zijn 
ende oeck zoe zijn hoege angegeven om profijt dhuijsman, wantse moegen daer 
op reeckenen off hoer scattinge daer op betalen etc.
Item dyt zijn de afftochten daer afftoegen worden222 vande pastoers van Wersteens, 
als toe weeten dat uut Menne Eeminge saete daer int dorp van Wersteens daer 
Menne voors. grontheer van is; uut de voors. zaete pleech de pastoer van toe 
hebben XXII broeden ende XI geeffte botter, nu treckens dat aff ende gewen den 
pastoer I½ fl. voorde voors. broeden ende botter, doer welcke de pastorie niet 
bekordt wordt.

(f. 38v) [Wartena]223

Achtervolgende de munumenten224 vanden Hove van Vrieslandt uut gegeven 
opten darden novembris ende ons gepubliceert opden Xen decembris anno XLIII 
laestleden, uuten welcken wij heer Jenna Intzije zoon pastoer toe Warthna, Sijbe 
Wijbe zoon, kerckfoecht aldaer, myts aller onderdanicheijt ende hoersaemheijt 
gheven te kennen onse vermoegende heeren bij ghuede specificatie die groeticheijt 
der pondemaeten, renten, pachten, myt bepalinghe ende jaerlixkis waerdinge 
der kercken ende pastorie des voors. dorps Warthna als boven nae inhoudt den 
selffden placcate.

Alle landen, incomsten, renten naeschreven behoeren den kercke ofte patroon te Warthna.

Item int eerst zoe heeft den pastoer II zaten landen, den eenen genoempt dat 
Groot [126] Heijlighen guedt, den anderen dat Cleijn Heijlighen guedt; de eerste 
dat Groot Heylighen guedt voers. woent een genoempt heet Jelle Aleffs zoen ende 
is groet nae onse beste estimatie XIIII koegras lant ende XXXII pondematen 
hoijlandt, dat gelt nu toe huijer XX gl. fl.
(f. 39r) Item dyt zijn de naestlegeren van de voors. landen: oppit west vant Groot 

221  In linkermarge: ‘pondematen saedlanden’.
222  In linkermarge: ‘de aftochten’.
223  Ontbreekt in de tekst; hier toegevoegd.
224  Lees ‘munimenten’ (lat.): bewijsstukken.
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Heijlighen guedt, Roelsloot zoe genoempt, op dat oest Syeurdt Wopke zoon 
naestleger, de zuijdereijndt op de Meerswal, dat Oldt Dier225 opde noerdereijndt 
naestlegers.
Item noch elff pondemaeten leggende op Schrotinghe Deelswal, Schrotynghe 
Deel op dat zuijdt, op dat noordt Obbinghe guedt, Sijbe Feijcke zoon opt west, 
Barber Dyrck dochter oppet oest naestlegers.
Item noch V pondemaeten, Scrotingadeel op dat noordt, Scrotijnghe guedt op 
dat zuijdt, Rommert Heerema ende Otto Heerema op dat oest naestlegers.
Item noch V pondmaeten leggende bij Quaemarswal myt de noorder eyndt, 
de zuijdereyndt op Zayters marswal, Alleme guedt naestleger opt dat west ende 
Obbynge guedt op dat oest.
Bet IIII pondemaeten met de noordereijndt oppe Maersslootswal, dy suyder 
eijndt op dy Meresayters226 wal, Wlleme guedt op dat oest ende Obbynie (f. 39v) 
guedt op dat west.
Bet VIII pondemaeten met dy suijder eyndt op dy Mera Sayters wal, dy 
noordereyndt op dy Maersslaetswal, Peter Jan Sijbrens ande oester ende wester 
zijde naestlegers.
Item dat Cleijn Heijligen guedt, zoe genoempt, is groet negen koeganck graslandt 
ende XX pondemaeten hoylandt ende bet zeeven koeganck wyldlandt, naestleger 
opt west dat Groot Heylige guet, Buma guedt opt oest, Syurdt Wopke zoon opt 
suijdt, dat Oldt Dijep opt noordt.
Item IX pondemaeten, de Maerssloot opt zuijdt, de noorder eyndt streckende an 
zijn eygen fenna, Gherypper patroen opt west, Eedze Sijes opt oest.
Bet VI pondemaeten bij dy Jernmer, de pastoer opt dat oest, noordt de Gracht 
naestlegers.
Item bet vyff pondemaeten met de noordereyndt op dy Meersslootswal, dy 
zuijder eyndt op dy Naere Saeyter, Buemme guedt opt oest off Kymma guedt opt 
west naestlegers.
Bet dat wyld landt leggende om en om int Wiltlandt.
Item noch heeft de kercke toe Warthna (f. 40r) annuatim XX st. uut VI 
pondemaeten, die de pastorie toekoemen.
Beth VII uut Bobbijnghe guedt, daer nu op woendt Syurdt Feijcke zoon.
Beth XIIII uut Doecke guedt.
Dyt is voors. summa summarum als boven verclaert is den voors. kercke patroen 
toe Warthna, hlije ick heer Jenna pastoer voer my zelwen ende ter bede den 
voechden voors., in presentia tuughen hijr toe requireert Eelcke Oeds zoon ende 
Ryoerdt Hessel zoon aldaer.

225  Lees ‘diep’.
226  Hierna doorgehaald ‘landt’.
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Item dyt zijn de landen, renten ende incomsten vanden zelven pastorie toe Warthna.

Item int eerst zijn daer twee lantzaeten, den eenen genoempt Gerben Dijrcks 
zoon, den anderen genoempt Jan Peter zoon.
Den eersten Gerben Dirck zoon bruijct IX koeganck graslandt ende tiendehalff 
mat hoijlandt, daer voer zoe geefft hij toe huijer XII½ gl. fl., mer heeft den 
antecessor meer al voortijts gegeven.
Item Jan Peters zoon bruijct nu ter tijt neghen (f. 40v) mansmat landt, dat nu zijn 
fennen sijnt ende acht madt hoeylandt, daer foer zoe geeft hij mij XV gl. flor.
Item die landen nu noch beholden sijnt van dat principael corpus ofte uuytganck 
vande selfde pastorie, VII ganck graslandt ende XVII madt hoijlandt, estimerende 
deselfde landen nae de weerdye van de voors. landen op XII gl. flor.
Item deese voors. landen leggende altemael an een ende, loepen metter noordere 
eijnde op die Meerswal ende anderen eynden anden Faerswal ande kercke, op dy 
westera zijde Sijbe Foijcke zoon ende Syeurdt Feijckis, opt noordtwest Aelsumme 
begijnen ofte susters, Eelcke Elcke zoon opt oest naestleegers.
Item bet VI pondemaeten, dat Olt Diep opt noerdt ende opt zuijdt Geryper 
Hoyfaer, opt west Buma guedt naestlegers.
Item bet VI pondemaeten, Rommert ende Otto Heerme opt noordt, opt zuijdt 
Barber Dijrcx dochter, opt oest Scrotijnge Deel, opt west Taecka Gabbe zoon 
naest (f. 41r) legers, de gelden te huere annuatim II½ gl., daer uut boert de 
patroen voors. XX st.
Bet en med maedlandt, op west dat Kleijn Heyllijnge guedt opt de costerie, opt 
noordt de Graft, opt zuydt Jernmeer naestlegers, dat gelt toe huere X st.
Bet een med in Wyldlandt, daer zoe holdt dy pastoer wijn ende oblaeten.

Item noch pachten ofte renten, incoomsten behoerende tot de pastorie thoe Warthna.

Item den pastoer boert annuatim XXI st. uut Oegho Jorryts guedt.
Item noch VII st. uut Doecke Fenie zoon guedt.
[127] Item noch IX st. uut Scroetijnghe guedt.
Item een halff gl. uut Allema guet.
Item beth X stuvers uut Syurdt Feijckes guet.
Des gelijck uut Tyal Hoeijts guedt X st.
Dit is de summa summarum, als boven in alles (f. 41v) mentioneert is, ende inder 
waerheydt alzoe zal bevonden worden als bij onsen weetenheijt, hlije ick heer 
Jenna pastor toe Warthna myt mijn eyghen handt subscribeert te hebben voer 
my zelven, ende zoe wij Sijbe Wijbe zoon als kerckfoeghden zelven niet scryven 
konnen, hebben wij beeden onsen pastoer heer Jennen bijdden denzelven om ons  
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bede te onderteeckenen. Aalsoe gedaen ter beede voors., in presentia Sibe Feijcke 
zoon, Eelcke Oeds zoon, Rioerdt Hessel zoon, hijr toe requireert.
Ende staet onderscreven: ick heer pastoer.227

[127]

227  De volgende twee folio’s zijn blanco; op de tweede folio staat één woord geschreven ‘Jaursj’ 
[?].
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5. Rauwerderhem

(f. 0r)228 [127]
Rauwerderhem

Soel
Rauwert
Deersum
Yrnsum
Poppingawier

gebreeckt Sijbrandabuijeren tsuiden nae Deersum

(f. 1r)229 Soel 230

Die landen ende renthen behoirende tot die pastoirie in Soel.

Int eerst die oester fenne met die huystede XXIIII pondematen, die noordereyndt 
streckt op aen Feycko Minne zoon ponsmaet, die zuydereyndt aen Gerbisme 
fennen, die oesterzijde aen die vicarys lantsate fennen, die westerzijde aen dat feer 
daer uuyt gaet nae die Weren.
Item vyff pondemaeten maeden op die Oesterstrengen, die oesterzijde aen 
Ayngwirdera seven pondemaeten, die wester zijde op die Strengsloetswal ende 
zijn geheeten die Cleyne Teemie.
Item thien pondemaeten maeden231 heetende die Coptyes Weren, die noerder-
eynde aen Hepcke Hernne, die wester ende zuydereyndt Yttyama landen ende die 
oesterzijde aen Sijger Jollis zoon landen.
Item vyff pondemaeten leeghlandt, aen die oesterzijde Douwe Otte zoon 
naestleger ende aen die westerzijde Hillama oft die Mande Riedmeer naestleger.
Summa van dese voors., die meyer geeft XXIIII florenen ende is inden olden 
aenbrengh getaxeert op XII flor.
Item die Westerfenne X pondemaeten, die noorder eyndt aen tpastoirs huys ende 
die westerzijde aende feer daer uuijt loopt aenden Weren.

228  In tegenstelling tot die van andere grietenijen zijn de folio’s van Rauwerderhem wel genum-
merd op de voorzijde (recto), te beginnen met folio 1r. De nummers zijn in romeinse cijfers 
weergegeven; vanwege de leesbaarheid is gekozen voor Arabische cijfers.

229  De vorige folio is blanco.
230  In linkermarge.
231  Hierna doorgehaald ‘op die Oesterstrengen’.
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(f. 1v) Item negen pondemaeten maeden liggende in die Planterne, Douwe Wopcke 
zoon ten noorden naestleger ende ten zuyden Douwe Otte zoon naestleger.
Item thien pondematen op die Westerstrengen, aen die noorder eyndt van 
die ses pondematen Saeck Rencke weduwe naestleger, aenden zuydereyndt 
Bauckama Oerdden en ten westen Taecke Gerroldts zoon naestleger ende die 
eene pondemaete cayt op die suudwester eyndt uuijt vandese ses pondemaeten 
voors. aen Bauckama Oerdden voors.
Item die ander drye pondemaeten voors. gaen uuijt ten oesten van die ses voors., 
met een cay in Syger Jelis ende Tzalingh Douwe zoon landen van welcke die 
zuyder eyndt compt op die Dyckgrafft.
Item thien pondematen leechlandt hietende die Uuyterdycken, die zuyder eyndt 
aen Soelster Kerckwech, die noordereyndt aen Nye Cloester Riedtmeer, die wester 
zijde aen Tzalinck Douwe zoon ende Jellema leechlandt.
Dese voors. landen bruyct die pastoir ende getaxeert op XXI florenen ende is 
getaxeert inden olden aenbringh op IX florenen.

Dit zijn die pachten frijdaechs bollen ende portiones off deelen van oldts geweest ende 
tot tijt des werlts besproken.

Int eerst XXIIII stuvers van een sate geheeten die Borch, Y. Fridsma232 huysfrouw 
lantheer, ende zijn verwandelt bij Feycke Harincxma ende Agge Donya van 
Syboldsma, als blijckt bij dat missael ende een brieff besegelt met drie segelen.
(f. 2r) Item van Haxtahuys een ald schijld als blijct bij dat missael ende dat oldt 
register, Gaele Jarich zoon toe Poppingawier landtheer.
Item van Ytyama guedt twee deelen oft portiones als namelijck van Ayl ende 
Fraeths Ytyama ende die liggen opt heele guedt, ende van desen is questie als dat 
een halffdeel solde liggen op Ytyama terp voors. ende [128] XX st. pachten ende 
die liggen op Yttyma Torp, als blijct doer een baer bij Gerrolt Ytyama ende zijn 
adversanten gemaect.
Item van Metzyaerde guedt een frijdaechs bolle getaxeert ende betaelt eertijts met 
I floreen ende twee portiones als naemelijck van Tako Metzyaerde ende Rinck 
Wlbada.
Item van Obbimma guedt ses vlaemsken.
Item van Bauckama guedt een frijdaechs bolle getaxeert ende betaelt eertijts met 
I floreen ende drie portiones of deelen als naemelijck van Imck ende Douwe 
Bauckama.

232  Hierna doorgehaald ‘weduwe’ [?].
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Item Jaucke Epema guedt een halff frijdaechs bolle getaxeert ende betaelt met ½ 
floreen ende twee deelen als van Jaucke Epema ende Sijouck Jauckama.
Ende vyff eynsen lants uuyt die II½ pondemaeten lants (f. 2v) daer Eelck Wigles 
die patroen ende priesters ter Soel heeft besproken.
Item die vierdepaert van die twee ackeren landts daer Agge Donye den patroen 
ende priesters ter Soel besproken heeft, ende leydt met die noorder eyndt aen 
die Wech ende met die wester zijde aenden vicarius landtsate fenne, aen die 
oesterzijde aen Douwe Otte zoons landt.
Item uuyt Douwe Otte zoons goedt off genoempt Birdama pleech te gaen 
een vrydaechs bolle, die welcke is vercoft ende alieneert doer noodtsaeck om 
des pastoirs affterhuys mede too maeken ende repareren. Ende twee portiones 
die noch werden betaelt als namelijck van Otto ende Dued Wygara; dese bolle 
ende portiones voors. zijn permuteert233 van Wigara op Birdama, als blijct bij dat 
missael.
Item Tannynga op Banga goedt op die Weren, daer nu gheheten wordt 
Koysterhuys, Syrck Donya erffgen. lantheeren XII st.
Item van Gossama of Hylama guedt op die Weren een frijdaechs bolle getaxeert 
ende betaelt met een flor. ende twee deelen of portiones, als namelijck van Lyoeds 
Gossama ende Hille Gosse zoon.
Item Gerkysma huys nu XI½ st., van welcken Jan Renick zoon toe Sneeck landt-
heer is.
Item uuyt dat Smalweer II st., dye van Ayngwird landheer.
(f. 3r) Item van Gatza huys nae luydt dat oldt register twee aendeelen oft acht 
flemsck, daer van die pastoir IIII st. ende die vicarius II st. ende een deel van 
Eelck Wopkis, daer leyt op XVI eynssen landts bij die van Groenedyck.
Item Hannya guedt op die Weren nae luyt dat oldt register ende missael XXIIII 
flaemsck ende nu IX st. daer van werdt betaelt ende dat duer seggen van Syrck 
Donya van zijn registeren, die welcke van wegen Syths zijn huysfrouw daer van 
grontheer plach toe wesen.
Item Gerbismahuys op die Weren XVIII flaemsck ende twee aendeelen als 
namelijck van Wopke Funger zoon ende Syouuck Wopkes ende liggen op een 
pondemate, daer leyt met die noordereyndt aen Abbe Hette zoon fenne.
Item uuyt Abbe Hette zoon goedt twee aendeelen, als namelijck van Abbe Hette 
zoon ende Habel Abbes.
Item die vier hoeghtijden offer van welcke die drye als Nativitatis, Pentecostes ende 
Omnium Sanctorum qualijck werden betaelt, soedat van XXIIII oft XXV huysen 
nyet meer ytlijcke hoeghtijt dan VI oft VI½ st. betaelt ende offert wert.

233  Latijn: verruild, verplaatst.
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Item oyck plegen die gemeente tweemael jaers tijden te betalen als in vigilia Pasce 
ende Animarum ½ stuver weytenbroedt ende daer butter op ende naeder hant 
betaelden die summige dat ytlijcke tijt myt I blanck, van welcken nu nyet met 
allen wert betaelt.
Ondertyckent: Siricus Petri Zolensis subscripsit.

(f. 3v) Dyt zijn die patroens landen ende renten ter Soel.

Item int eerst een cleyn huys ende steedt ten noorden van die vicarius huys, IIII 
horns guldens.
Item noch een cleyn huys ende steedt ten zuyden van die vicarius huys met III½ 
koeganck, daer leyt ten westen van Douwe Wopke landen ende die noordereyndt 
loopt aen die Wech.
Item XI eynssen maden ende leyt op die Oester Strengen, Feycke Minne zoon ten 
noorden naestleger ende ten zuyden Gerbe Wopke zoon.
Item twee pondematen maden buytendycks, die noordereyndt aen die Groene 
Dyck ende die zuyder eyndt aen Sacke Epema landen ende gebruyct nu Albert 
Claes zoon genoempt voor VIII fl.
Item noch XX eynssen landen in Jaucke Epema fennen al uuyt die vyff 
pondemaeten bij Gerbisma Lijckwech voor XVI st.
Item noch een ha[l]ff pondemate maeden op die Hoersewey voor VI st.
Item noch die helfft van die twee ackeren landen daer leggende tuysschen Douwe 
Otte zoon landen ende die vicarius landsate, die noerdereyndt aen die Wech voor 
I flor.

(f. 4r) Dyt zijn die landen ende renthen hoerende tot die vicarie van Soel.

Inden eersten die fenne van tposses is negen pondemaeten, liggende achter thuys, 
[129] die ses pondematen daer van de noordereyndt234 aen die Kerckwech, den 
suydereyndt aen Bauckama ende Hilbrant Bouwens landt, die oesterzijde aen 
die Olde Feer daer uuyt loopt nae die Veren, die westereyndt naestleger Tzalingh 
Douwes, die drie pondemaeten gaen uuyt op die zuyderzijde in Bauckama fenne.
Item XI pondematen meedlandt op dat oest van Soelstre Zylroedt, die 
zuydereyndt streckende nae de Groene Dyck, die noordereyndt aen die Brecken, 
die westerzijde naestleger Willem Claes zoon II½ pondemaeten, die oesterzijde 
naestleger Siger Gelis VI pondmaeten.
Vier pondemaeten op die Planterne, die zuydereyndt naede Dyck aen Douwe 

234  Verbeterd uit ‘noorderzijde’.
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Wopkes XVI eynssen, die noorder eyndt aen Wybe Sijurds zoon landt, die oester-
zijde naestleger Douwe Ottis, die wester zijde Douwe Wopkes.
Een pondemate op die Dycksgrafftswal met die zuyderzijde, met die noorderzijde 
aen Douwe Ottis lant, die westerzijde desgelijcx, die oesterzijde weet ick nyet, het 
anderde jaer vyff pondematen buytendycks.
Dit zijn die landen hoerende aen tposses die olde anbringh VI golt guldens, nu 
geestimeert voor XII gulden.

Dit zijn die landen daer die meyer bruyct.

Die fenne mach voeden X schaer, maer het getal der pondemaeten en weet ick 
nyet ende die kerckvoechden daer nae gefraecht, desgelijcx is streckende die 
noordereyndt aen de Kerckwech, die zuydereyndt naest Gerbe Wopkema,235 die 
oester egh aen die patroens landt, die wester egh aen tpastoirs landt.
(f. 4v) Derdehalff pondematen leechlandt, die oesterzijde Douwe Ottis naestleger, 
die wester egh Hilama, die zuydereyndt die pastoirs vyff pondemaeten, die 
noorder egh weet ick nyet.
Ach pondematen meden aen die Brecken, die suydereyndt Douwe Wopkes 
naestleger, die westerzijde Wybe Syurdts zoon, die oester egh aen die Stringhsloet.
Anderhalff pondemate gelegen aen Douwe Wopkes landt, myt die oesterzijde 
ende beide eynden die zuyder ende die noordereyndt, die westerzijde aent 
Moncke Smalweer.
Een halff pondemate liggende aen Sack Midzarde landt.
Negen pondematen, die zuyder eyndt aen Ytzama pondematen ende de westerzijde 
naestleger Siger Jelis.
Noch VI pondematen het een jaer ende het ander jaer vyff, wandelende tegen 
Gosse ter Herne erven, liggende met die oesterzijde op die Zylroedtswal, die 
noordereyndt aen die Dyck, die zuyder eyndt aen Gosse ter Herne landt, die 
meyer gheeft XXIIII golt gulden.

Dit zijn die landen ende renten toebehoerende die prebende ofte vicarie vander Soel.

Item VI stuvers pachten naet specificatie van tmissael uuyt Coistehuys in XVI 
jaeren nyet van betaelt.236

Item X st. uuyt Hachste goedt, bekent vanden duer een instrument fanden gront-
heer, desgelijcx nyet van betaelt.

235  Hierna doorgehaald ‘zoon’.
236  Hierna doorgehaald ‘vanden grondtheer’.
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(f. 5r) Vyff blancken uuyt dat goedt op de Veren daer Romcke Romcke zoon nu 
op woent ende wordt nyet betaelt.
Uuyt Obbama goed nae tmissael I½ stuvers, wordt nyet betaelt.
Item vyff eynsen uuyt Hilbrant Bouwens guedt, nyet wel betaelt.
Uuyt Douwe Ottis guedt IX st. eertyden geboert, van welcke hij mij nu VI stuvers 
toegeseght heeft te betalen, dit zijn die pachten.
Item die portiones ofte deelen zijn genoch verclaert duer tregister bijden pastoir 
overgegeven, van welcke mij die helff toecompt, die nyet worden betaelt behalven 
Douwe Ottis zoon, Gerbe Wopke zoon, die andere wordden qualijck betaelt.
Item een blanck jaers van thuys offer wordt nyet gegeven, desgelijcx van tijden int 
pastors register verclaert, wordt nyet237 betaelt.
Onderteyckent: Wyboldus Teterdi subscripsit.

(f. 5v) Rauwert 238

Dit zijn die landen ende renthen die de pastorie tot Rauwert toecomen.

Inden eerst soe zijnen XX ponsmaten bij thuys myt oyck VIII pondemaeten 
maeden, alle daer bij oeck met een halff pondemaete reedlandt ende is ponsmate 
leeglandt, alle daer bij XV fl.
Item XVI pondemaeten op Flanseme landt daer die acht VIII van liggen oppe 
Nyeferwal aenden noorder zijde ende die zuyder zijde aen Lisbets Remck 
nagelaten weduwe landt.
Item noch IIII pondematen heetende die Lange Vier,239 daer die noorderzijde leyt 
aen Lisbet voors. landt ende die zuyder zijde aen Pieter Rommerts landt.
Ende noch IIII ponsmaten, hietende die Korte Vier,240 die zuyderzijde aen Symon 
Wybrants landt ende die noorder zijde aen Frerick to Persma landt, gelden dese 
vors. VI fl.
[130] Item noch VI ponsmaten, die westerzijde an Jongema landt ende die 
oesterzijde aen Sytya Jancka zoon lant, III fl.
Item noch X ponsmaten nae Oesterwerme roede oft XII nae Hemstera roede, 
dese voors. leggen op Oesterwerme landt, die noorderzijde naest Agge Gerbe 
zoens landt ende die zuyderzijde naest die dardehalff aen die Monckeherne, dese 
voors. vyff fl.

237  Hierna doorgehaald ‘gege’; bedoeld is waarschijnlijk ‘gegeven’.
238  In linkermarge.
239  Het woord ‘Vier’ is weergegeven in romeinse cijfers (IIII).
240  Het woord ‘Vier’ is weergegeven in romeinse cijfers (IIII).
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(f. 6r) Item noch VII pondematen op Rauwerthuystera landt, daer die ses van 
liggen naest Coldehostera landt aen die zuyderzijde ende die noorderzijde naest 
Sensera Menwech ende een ponsmaet wat binnen die zuyderzijde naest her 
Rijordt tot Rauwert landt241 ende die noorderzijde Eyntien Jacobs landt, dese 
voors. III½ fl.
Item dese X off XII voors. geven myt in die hem, oyck myt die seven voors. tot 
dycken, dammen ende alle anderen ongelt, etc.
Item dese landen voors. ende renten behoiren tot het corpus ende possessie 
vander pastorie tot Rauwert.
Item twee ponsmaten int cleyn goedt bijden dyck, daer Gerryt op woent, een 
karolus fl. jaers.
Item die pastorie hevet IIII steden in die bueren, daer die koster op een woent 
ende geeft nyet ende op die andere woenen oyck op arme luyden, die nyet foel 
meer geven dan die koster voors.
Item oyck moet die pastoir holden wyn ende broet om myt te celebreren ende alle 
communicanten mede toe administreren.
Item alle cleyne costen die daer vallen aen die kercke tot reparatie, gelasen, 
muirwerck ende ander timmeringe moet die pastoir staen, myt dycken, dammen 
ende alle ongelt.

(f. 6v) Dese naebescrevenen zijn die landen ende renthen toecomende Sinte Laurens 
patroen tot Rauwert.

Inden eersten XX ponsmaten fennen ende X ponsmaten hoilant die Wyntien 
Jacobs zoon bewoent, doen jaerlijcx XII fl.
Item die darde part over hoech ende leegh in Cleyn Fetze guedt, daer Gerbren 
Willems zoon op woent myt II fl. renten ende XII st. renten, des jaers VIII fl.
Item X pondsmaten daer die westerzijde streckt aen Locksterlandt ende die 
oesterzijde aen Smeynge fenne; dese voors. gelden des jaers vyff florenen.
Item vyff pondmaeten toe Rauwerhuyssen bij die wech daer men nae Hidaert 
rydet, daer nu een bruyct heetende Epa, II½ fl.
Item Sinte Laurens terp op Yntha Huystera guedt, eenen hornties gulden des jaers.
Item twee pondematen op Rauwerthuystera landt, die zuyderzyde aen die 
ponsmaet daer die pastorie tot Rauwert toe compt ende die noorderzijde aen 
Sinte Vincentius landt die patroen tot Rauwe[r]thuyssen.
Dese voors. twee ponsmaten zijn beswaert met deylinge ende andere lasten, dat 
die patroen voors. daer gheen bate van heeft.

241  Hierna doorgehaald: ‘dese voors. III½ fl.’.
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(f. 7r) Item noch een ponsmate reedlandt myt oyck twee ponsmaten leeglandt, die 
nye wel waerdich is eenen halven floreen jaers.

Dyt zyn die landen ende renten behoirende totter vicarien binne Rauwert.

Inden eersten vierthien pondematen fenlandt, die pastoir te Rauwert naestleger 
aen die westerzijde.
Item ses pondematen op Roordahuystre Landt, die koster van Rauwert naestleger 
aen die oestzijde, Jorryt Bocke zoon naest aenden westera zijde ende aen dat 
noordt.
Item vier pondematen aen die zijde van die ses pondematen voors. ende een halff 
pondemate inden fier voors.
Item acht pondematen op Rauwerdelandt, Ayl Jongema lansate, Sijurdt 
genoempt, naestleger aen die westerzijde ende Sytzie Jaucke zoon naestleger aen 
die oesterzijde.
Item noch twee pondematen aldaer op dat Felt, voors. Sijurdt naestleger aen die 
oester zijde ende Wybren Ayl Jongema landtzate aen die westerzijde.
Item fyff pondematen op Falsme Landt, hoilant, die pastoirs (f. 7v) meyer van 
Irnsum naestleger aen die oesterzijde en Haercke, die commandoers meyer van 
Nes aen die westerzijde.
Item noch anderhalff pondemate aldaer bij, Fecke Broers zoon naestleger aen dye 
westerzijde ende Taecke Doyttzie zoon naestleger aen die oesterzijde.
Item dese voors. landen zijn die vicarie corpus ende ick her Rioerdt bruyck 
die selven, uuytgeseyt die vyff pondematen ende die anderhalff pondemate op 
Flansme Landt ende die hebbe ick dit jaer verhuyrt voor vyff philips gl. ende een 
halff.
Item noch twee pondematen in dat Luttick goedt bij die Dyck daer nu een op 
woent Gerryt, facit annuatim eenen karolus gulden.

Die landen ende renten die prebende van Rauwert toebehoirende.

Inden eersten X pondematen grasslandt liggende bijden Dyck, die westerazijde 
met die zuyder eyndt aen die patroens landen, daer Wynthien [131] Jacob zoon 
nu op woent ende Gerryt naestleger aen die oesterzijde.
Item IX pondematen hoilandt met drie pondematen (f. 8r) reedtlandt liggende 
aen die noordera zijde van Rauwerder kerck, streckende van dye Dyck in die Feer, 
die Wierd naestleger aen die wester egh ende Sickama fen aen die oester egh.
Item V pondematen liggende myt beyde eggen in Imhemmera landen, streckende 
van die Dyck aen die Feer.
Item V pondematen hoylandt liggende aen Pieter Jans zoon landen, Gerbren 
Willen zoon naestleger aen de noordera zijde.
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Item II½ pondematen hoylandt liggende op die Dillen, aen die oester egh van 
die Aemsdyck.
Item X eynssen hoylandt aendie westera zijde van die Aemsdyck.
Item I½ pondemate hoylandts op Oesterweerme landt in Monckehoerne op de 
feerswall.
Item I½ pondemate op Scherwerstera landt op die nye feerswal.
Item II½ pondematen lands meedlandt in Tziarsmazate, daer Symon op woent.
Item ½ pondemate op Rauwerdehuysterlandt aen die halve pondemate, die die 
Vierman toecompt.
Item II pondmaten in dat Luttick guedt bij die Dyck, (f. 8v) daer Gerryt op woent 
XX st.
Dese voors. landen wordden gebruyct tot dit corpus van mij her Menno 
prebendarius ende voor mijn tijden aengebrocht voor XII gouden fl.

Dit zijn die landen ende renten toecomende die cappellanye te Rauwaerdt daer salige 
Sicko van Camminga oft zijn erven jus patronatus242 van hebben alleen.

Een saete heetende Terloeck, welcke saete schiet mede toe schield ende scoth toe 
dyck ende dam als ander waerlijcke landen.
Int eerst, XXX pondematen graslandt daer die pastoir naestleger is aen die 
noorderzijde ende Pieter Rimmerts zoon aen die zuydera zijde, ende noordera 
egh op die Feerswal.
Ende vyffthien pondmaten hoylandt liggen op die westerazijde van die pastoirs 
landen ende oister egh aen die patroens landen.
Ende noch vyff pondematen heetende die Waete Fenne (f. 9r) zijnde tot die 
reparatie ende onderholdinge des huys.
Ende bet VIII pondematen hoylandts daer Wynthien Jacobs zoon leght aen die 
westerzijde ende strect uuyt aen die feer, dese voors. summa doet XXX fl.

Dit zijn die landen van die costerie te Rauwert.

Inden eersten VI pondematen hoylandt op Rauwerdehuystera Nyelandt, 
die zuyderazijde aen pastoirs landen ende die noorderazijde in die vicarie VI 
pondematen, die wester eyndt aen Coldehoelstera hoylandt, die oesteyndt aen 
Jorryt Bocke zoon hoylandt, III florenen.
Item I½ pondemate graslandt heetende dat Fryhoff, liggende aen die noordera 
egghe van die kercke, XXI st.

242  Latijn: recht om een geestelijke te benoemen.
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(f. 9v) Deerssum 243

Landen ende renthen behoirende tot die pastorie te Deerssum.

Dat posses van die pastorie toe Deerssum ys nae die aenbrenck XXX pondematen, 
dat fenlandt int zuydt myt dat maedlandt is ertijts verhuyrt XVIII gl. fl. offte XX 
g. gl., dan voormaels ist somtijts van die pastoiren met beesten beslagen ende 
wordt nu ter tijt oyck meestendeel gebruyct ende beslagen.
Die fenne is streckende met die noordtzijde aen Nyeclooster landen ende een part 
aen die patroens landt ende aen die westerzijde aen Nyeclooster landen, aen die 
oestzijde eensdeels aen dat jongerscipslanden, eensdeels aen meester Sijdts landen.
Dat maedlandt int west aen Nyecloester landen, int zuydt eensdeels aen meester 
Syds landen ende meester Jarich landen, eensdeels an patroens landen, eensdeels 
aen die pastoirs landen ende aen dat jongerscip landen ende aen salige Juw 
Bottinga erven landen, int oest aen dat jongerscip landen, int noordt eensdeels 
aen meester Sijds landen.
Noch III pondematen leechlandt, mede gesummeert als voors., streckende int 
noordt aen pastoirs landen, int west aen meester Sijds landen ende meester 
Jaerich landen, int suydt aen dat Oldefeer aen Soolstera landt, int oest aen die 
patroens landt.
Die huystede met een halve pondemate saedtlandts streckende int noordt aen dat 
kerckhoff, int oest aen dat (f. 10r) die jongerpriesters landen ende mede in suyde, 
int west aen die pastoirs landen.
Daer zijn toe II g. gl. gancber gelt pachten, gaende beyde de voors. gl. uuyt 
meester Sijds gueden.
Noch isser een saetelandts hoerende toe die pastorye als XXXIX pondematen 
landen nae die heeren aenbrengh, jaerlijcx verpacht ofte verhuyrt voor XXVI g. 
gl. ganckbaer gelt, welcke landen zijn streckende als die fenne int oest aen Anna 
op die Rijps landen, [132] int zuydt aen die Heeren Wech ende Nyeclooster 
landen, int west oyck aen Nyeclooster landen, int noerdt een part aen Nyeclooster 
landen, eensdeels aen die meyers madlant.
Dat maedtlandt is meenschaer, int west aen Nyeclooster landt eensdeels.
Noch drye pondematen leeghlandts maeden in die voors. summa nae die 
aenbringh, welcke int noordt is gelegen aen die pastoirs landen, int zuydt aen die 
Olde Feer ofte Gala Jarich zoon landen (ni fallor244), int oest aen die jongerpriesters 
landen, int west aen die patroens landen.
Onder stondt gescreven:

243  In linkermarge.
244  Latijn: als ik mij niet vergis.
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Ego, Petrus Theodorici presbiter ibidem rector ecclesie Deerssum, protestor ut supra.245

Petrus Theodorici subscripsit.

(f. 10v) Landen ende renthen behoirende totter kercken van Deerssum.

Die kercke van Deerssum van welcke Sinte Niclaes patroen is, heeft een stuck 
fennelandt met ettelijcke andere landen als leeghe landen ende riedlant ende 
weynich saedtlandts, als nae die heeren aenbrenck XXIII½ pondematen daer 
Wybrich Wilcke achtergelaten weduwe nu ter tijt is bruyckende ende is verhuyrt 
voor XVIII g. gl. ganckbaer payement, welcke fenne is streckende int noordt aen 
die Heeren Wech, int west ende int oest aen Nyeclooster landt, inde zuydtzijde 
aen Janke Groylff landen ende een deel aen Nyeclooster landen.
Noch IIII pondematen riedtlandt, mede in die fenne boven gesummeert, 
streckende int noort ende int west aen die pastoers landen, int zuydt aen ter Zoel 
landen ende int oest aen die pastoirs landt.
Noch een stuck leeghlandt liggende aen die noordtzijde aen dat Olde Feer, met 
die oesterzijde aen Gale Blicke, inden noordtzijde aen meester Jarich landen, int 
west strecken aen meester Syds landen.
Noch een stuck saedtlandts, int noordt aen meester Syds landen, int oest aen 
meester Jarich landt, int zuydt ende int west aen Renick Camstere landen, welcke 
landen voors. mede getaxeert zijn met die fenne in die aenbrinck bovengescreven.
Noch heeft die patroon vier huysteden verhuyrt voor II g. gl. ende een oert, 
welcke landen offte steden zijn streckende int (f. 11r) oest aen dat kerckhoff toe 
Deerssum, int noordt aen Renick Camstere landen.
Onder stondt gescreven:
ondertekent ter bede die folden, ego Petrus presbiter eiusdem ecclessie rector 
Deerssum subsignavi.246

Landen ende renthen behorende totter vicarien toe Deerssum.

Het posses van die vicarie toe Deerssum welcker die jonger priester selffs is 
bruyckende dat is na luyt des aenbrengs XIX pondematen landts van welcken die 
fenne groot zijnde VIII pondematen, is streckende met die westzijde aen tpastoirs 
landt, de zuydt zijde aen meester Syds landt, de oestzijde ant lant welcker die 
meyer des voors. jonger priester is bruyckende, de noordtzijde aen Renick 
Camstere lant.

245  Latijn: Ik, Petrus Theodoricus, priester en op dezelfde plaats rector van de kerk te Deersum, 
verklaar als boven.

246  Latijn: ik Petrus priester van dezelfde kerk, rector te Deersum, heb ondertekend.
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Ses pondematen maedlandt liggende met die zuydtzijde aent Feer, die noortzijde 
aen Kempe Jongema erven, de oesterzijde aen Renick Camstera lant, de westzijde 
aen salige Eede Boesom zijn landt.
Twee pondmaten maedlandts nyelandt liggende op die Meenschaer met die 
oestzijde aen des pastoirs meyers landt, myt die zuydtzijde aen Anna Sickes landt, 
die westzijde aen meester Syds landt.
(f. 11v) Drye pondematen maedlants leeghlandt liggende myt die oestzijde aen 
meester Syds lant ende meester Jarich landt, myt die westerzijde ende noorderzijde 
aen Nyecloosters landen, myt die suytzijde aen Teeke Baucke zoon lant.
Des meyers posses vanden jongerpriester voors. is de summa van XXVI 
pondematen naeluydt des aenbrencks, van welcken die fenne is streckende myt 
die oestzijde ende noordtzijde aen meester Jarich247 landt, met die suydtzijde aen 
Douwe Bottinge landt, de westzijde een part aen meester Syds landt, een part aen 
de pastoirs lant.
Elleff pondematen maedlandt nyelandt liggende met die oestzijde aen Nye-
cloesters landt, met die westzijde ende noordtzijde aen meester Syds lant, met die 
zuydtzijde aenden Heeren Wech.
Drie pondmaten maedlandt leeghlandt liggende met die oestzijde aen Douwe 
Bottinga landt, met de west ende noordtzijde aen de pastoirs landen, met die 
zuydtzijde aen dat Olt Feer, welcker posses des meyers verhuyrt zijnde voor 
twintich golden guldens.
Pachten toebehoerende dese voors. vicarie zijn dese als van twee saeten 
(toebehoirende meester Syds) XXIII stuvers van een yder.
Onder stont gescreven:
Ego dominus Johannes, vicarius in Deerssum testor uts.248

(f. 12r) [134]249 Sybrandebueren 250

Die landen renten ende pachten der pastorien tot Sybrandabueren.

Inden eersten die fennen liggende voor XXVIII pondematen.
Ten anderen de meeden te weeten VIII pondematen, heetende de Groote Strengh.
Item IIII pondematen heetende de Lutke Strengh.

247  Doorgehaald ‘Syds’.
248  Latijn: Ik heer Johannes, vicaris in Deersum, getuige als boven.
249  Hier is de volgorde van het handschrift aangehouden. Het fragment van de pastorie van Sij-

brandaburen, dat door Van Leeuwen hier geplaatst is, volgt in het handschrift aan het eind, 
na Poppingawier.

250  In linkermarge.
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Item XV eynssen heetende die Reydmer, liggende opp Rydswal.
Item XV eynssen heetende Roeleffs Camp, lig[g]ende oppe Sylroodswall.
Item VIII eynsen liggende buyten die Ryd.
Item IIII pondematen liggende opte Tergen.
Item IIII pondematen heetende Wyfsmeedt.
Item III½ pondemate heetende Jucke Landt.
Item I½ pondemate oppe Ryds wall.
Item IIII pondematen hietende tSpijckerboor.
Item drye pondematen heetende Lolckefen.
Item IIII eynssen liggende in Sijbe Tadis vyfthalff op de Noorder Horn.
Item I½ pondemate heetende tMerrie Landt.
Alle dese voors. landen hebben tvoorgaende jaer van XLII gegolden verhuyrt voor 
XL golden gulden ende twee koeyen voedinge.

Die pachten, te weeten.

Ten iersten uuyt Liolle goedt: XIII st.
(f. 12v) Uuyt Gossema goedt: I½ golden gl.
Item uuyt Broersma goet: IX st.251

Item uuyt Herema goedt: een olde schildt.
Item uuyt Wittema guedt: XII st.
Item Aessinga goedt: een olde schildt.
Item uuyt Briowtsma goedt: een olde schildt.
Item uuyt Hesselingha goedt: XI st.
Item Weyseynstera goedt uuyt de fennen: V st.
Onder stont gescreven: dominus Lambertus Joachim subscripsit.

Die landen, renten ende pachten hoerende tot die vicarie in Sybrandebueren.

Inden eersten VII pondematen heetende die Lange Fenne ende noch VI 
pondematen meedlandt heetende die Groote Wyer, welcke gebruyct wordt tot 
die vicarie voors. ende gelden oft brengen op VII enckel gl.
Noch achtehalff pondematen fenlandt ende III½ pondematen meedlandt 
liggende op die Ryedtswal, welck Lolcke Renick zoon in zijn bruyckma heeft 
verhuyrt voor negen g. gl.
(f. 13r) Noch negen pondematen terplandt over hoegh ende leeghe toe Gonygum 
in Rypstera guedt mits negen pondematen meedlandt [135] liggen buyten die 

251  Doorgehaald ‘een olde schildt’.
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Groenedyck, tsamen verhuyrt negen enckel gulden.
Noch ses hornties gulden pacht in Browtsma guedt.
Noch ses hornties gulden ende II st. in Gossama guedt.
Noch een hornties gulden in Feytama goedt.
Dit zijn die renten, landen ende pachten als toe die vicarie voors.
Onder stont gescreven: ego dominus Suffridus Johannis subscripsit.

Die landen ende renten toecomende die patroen in Sybrandebuerum.

Ten eersten vyff enckel guldens vry gelts over hoech ende leegh in Aesinge guedt.
Noch acht pondematen daer Aesingewech in leyt, welck nu opbrenght III enckel gl.
Noch een huysteedt liggende aent tHoff, voor een halve gl.
Dyt voors. aldus te wesen als voors. heb ick, Sijbo Tade zoon rechter ende voecht 
in Sybrandebueren gebeden mijn vicario her Sijuuerdt voorgen., naedien ick 
selffs nyet scrijven kan, dat hij dit wolde onderteyckenen voor mij Sijbo voors., 
welck ic her Sijuuerdt voors. om bede wille Sijbe voors. heb gedaen.
Onderteyckent: ego dominus Suffridus Johannis, protestor utsupra.

(f. 13v) Irnsum 252

Landen ende renten den patroen toe Irnsum toebehoirende bij her Johannes pastoir 
aldaer ende Sijurdt Foecke zoon ende Diorre Haytye zoon, kerckvoechden aldaer, den 
grietman van Rauwerderahem overgegeven.

Gerben Outgher zoon bruyct inden eersten XIIII pondematen fennen, liggende 
opt oest aen den Born ende opt west aen des commandeurs landen van Nes.
Noch VI pondematen maden liggende buytensdycks opt oest ende west aen 
Aelsumme landen.
Noch vyff pondematen maeden liggende opt zuydt aen Buwe Taecke zoon landen 
ende aen die oestezijde aen Pijbo Taecke zoon landen ende geeft toe huyr XI g. fl., 
van dese XI g. fl. voors. boeren die priesters XII st.
Pybe Taecke zoon bruyct een stuck fenlandts heetende die Groene Merckten, 
liggende opt oest aen die Born ende op west aen Epe Douwema erven landen.
Noch drye pondematen maeden liggende aen die oesterzijde aen Otto Renicks 
landen ende opt west aen Alle Douwes landen.
Noch vyff pondematen liggende aen die oestera zijde opte Soole Grafswall ende 
gelt toe huyr vierdeha[l]ff golden gulden.

252  In linkermarge.
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(f. 14r) Aebe bruyct twintich pondematen landts liggende opt oest van Sijurdt 
Fueke zoon landen ende aen twest aen Wopke weeskinderen landen binnensdycks 
ende gheeft toe huyr vyff golden fl. ende is questie neffens Gallsema erven.
Hoyttye Bernnert zoon XIIII pondematen fennen, liggende opt noordt aen die 
laen ende myt dat zuydt aen Sygers landen.
Noch een pondemate aen Otto Remicks zoon landt.
Noch III pondematen liggende op die zuyderzijde aen Dycks Graffs wall ende 
die westerzijde aen Epe Douwema erven landen ende I½ pondemate liggende op 
Hoyttya voors. fenne ende gelden toe huyer die tweedeelen van dese voors. landen 
vyff golden floreenen, waervan Diorre heeft ½ g. fl. ende is questie aengaende die 
derdepaert neffens Epe Douwema erven.
Sijouck Johans weduwe bruyct een stuck landts heetende II½ Pondematen, 
liggende opt oest aen die Gauswal ende opt west aen Sijouck voors. weeskinderen 
landen, gelt toe huyr eenen golden fl.
Item twee pondematen leeghe landen, gegeven van Douwema tot die olyebrant, 
gelden te huyr ½ golden fl. ende wordden gebruyct bij Fecke Wisse zoon.
Item Wabbe die coster bruyct XIII pondematen maden, liggende opt oest aen 
Epe Douwema erven253 landen ende opt west aen die commandeurs landen toe 
Nes, welcke landen hij bruyct voordie lasten vande costerie.
(f. 14v) Noch een stuck fenlandts voor VII pondematen geacht, hiervan heeft die 
patroen toe huyr II fl. vanden coster voors.
Item Jacop Pieters zoon bruyct III pondematen fenlandts, liggende in Jacops 
voors. fenne ende gelt te huyer XVIII st.
Item eenen golden fl. ende VIII st. in Dioerre Haytie zoon guedt.

Dit zijn die incompsten ende die renthen der pastorien tot Irnsum.

Int eerste XXXII pondematen fennen, liggende int oest aen Joesma en den 
jongerpriesters fennen ende int west aen Papinge Fennen.

[136] Die meden.

Int eerst XV pondematen lig[g]ende op de oesterzijde van de Buere Sloetswal.
Noch vyff pondematen liggende met die oesterzijde aen Eelck Heringe landen, 
aen die westerzijde aen de patroens landt.
Noch III pondematen liggende aen de oesterzijde aen Peter Douwema254 landen.

253  Later toegevoegd.
254  Doorgehaald: ‘de patroen’.
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(f. 15r) Noch IIII½ pondematen liggende aen die oesterzijde van Peter Douwema 
landen.
Item een pondemate liggende inde Baet.
Noch XIIII eynssen liggende in Pieter Douwema landen.
Noch II pondematen liggende aen de oesterzijde van Kempe Sipkes landen.
Noch II pondematen liggende met deen eynde aen Pieter Douwema landen ende 
met de ander eynde aen den Groenendyck.
Noch een pondemate liggende inde zuyder horne van Otte Renick zoon landen 
ende met die zuyder ende aen Peter Douwema landen ende met de wester eynde 
aen Kempe Sipkes wandelde II½ [...]255, de huyr XXX gl.
Noch II part van II½ pondemate meden liggende buytendycks, die welcke 
Himme Thomas zoon nu gebruyct.

Dit zijn die pachten die de pastorie uuyt die zaeten heefft.

Int eerst uuyt Doenge guedt daer Peter Douwema op woent: X st.
Item op de Overtoem daer Willem Jankis nu ter tijt woent: VI st.
Item uuyt Ridtsaerde guedt daer Frerick Thijs zoon nu ter tijt op woent: X st.
(f. 15v) Item uuyt Ringge guedt daer welcke Wilcke Hiddis nu ter tijt op woent: 
XX st.
Item uuyt die Winckel: IIII st.
Uuyt Wopke Douwes zaete: IX st.
Item uuyt Minnema zaete daer Syger Watyes zoon nu ter tijt op woent: XII st.
Item uuyt Gossema daer Himme Thomas zoon nu ter tijt op woent: VI st.
Item uuyt de patroens saete daer Gerben Oltgers nu ter tijt op woent: VI st.
Item uuyt de saete daer Gosslycks Jans zoon erffgenamen de gewalt van hebben: 
VI st.
Item uuyt de sate daer Jetye Sytes zoon op woent, geheeten Unggehusum: XVIII st.
Item daer Bauck Fongers nu op woent: III st.
Onderteykent: Johannes de Huekolum, ordinis dominorum Teutoricorum,256 
curatus in Irensum subscripsit.257

(f. 16r) Landen ende renthen behoirende totter prebende van Irnsum.

Die voors. prebende heeft XX pondematen fenlandt, II pondematen terplandt 
ende XXII pondematen meedlant.

255  Niet ingevuld.
256  Lees Teutonicorum.
257  Latijn: van de Orde der Duitse Heren, pastoor in Irnsum, heeft ondertekend.
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Dat fenlandt leyt naest Peter Jans landt met die zijde aen den Museldyck ende 
naest Willem Janckes met die ander zijde ende dat terplandt leyt aent kerckhoff 
bij de noorder zijde.

Dat maedtlandt.

Vier pondematen naest Diorre Haytye ende die anderzijde oppe Nyesloetswall.
Vyff pondmaten liggende aen Wabba Heerkes landen oppe Nyesloets wal ende II 
pondematen naest Peter Jans zoon landen.
Seven pondematen daer liggende naest Sijbren Dircks landen.
Vier pondematen daer liggen naest Wabbe Heerkes drie koeganck bijden bueren 
naest Pijbo Takis landen ende Focke Janckis met VI pondematen liggende 
buytendycks naest dat convent van Aelssum ende Botte Hette zoon verhuyrt voor 
XXIII guldens.

Dyt zijn die pachten vanden voors. prebende.

Van Peter Eppis heerscip jaerlijcx: X st.
Van Willem: III st.
(f. 16v) Van Homme: III st.
Van Baucko Fongers: III bottigen.
Sijuuerdt Fockis: XX st.
Van Wopke Rijords zoon: IIII½ st.
Van Wilcka Hiddes: XX st.
Van Syger Nanglies: XII
Van Gerbrans Oetghers: VI st.
Van Frerick Thijs zoon: X st.
Onder stont gescreven: ick heer Ruytgho dith gescreven in testimonium.258

Poppingawier 259

Dit naescreven zijn die landen ende renthen den patroen in Poppingawier toecomende.

Int eerst een halve saete daer die pastoir aldaer die andere helfft van toecompt, 
liggende te Poppingawier opde Hersbueren,260 daer nu ter tijt een Hert Jans zoon  
 

258  Latijn: getuigenis.
259  In linkermarge.
260  Het fragment ‘liggende t/m Hersbueren’ is later in de linkermarge toegevoegd.
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bruyct, te weeten die Hooghe Fennen opt noordt van dat huys, groot zijnde elff 
pondematen.
(f. 17r) Item noch anderhalff pondemate opt zuydt van dat huijs heetende Epe 
Camp met dat huystede aldaer ende die darden part van een pondemate liggende 
op Meershornstera [137] Madenfelt, met dat oester eyndt aen dat Feer heetende 
het Luysich Pondemate, van dese voors. landen boert die patroen voors. nu 
jaerlijcx te huyr XI g. fl. ende nae die olde aenbringen VIII g. fl.
Item noch vyff pondematen maedlandt op Poppingawierstera Maedtfelt heeten-
de die Eerringen; voor dese vyff pondematen voors. boert die patroen jaerlijcx  
III g. fl.
Item noch drie pondematen fenlandt in Idzaerde guedt toe Poppingawier daer 
nu een Jacop Remmerts op woent, met die zuyder zijde aen Hersbuerstera Wech 
streckende, ende wordt genaempt het Heylige Landt ende dese drije pondematen 
voors. zijn uuytgeset voer vier snees golden gl., welcke penningen zijn gebruyct 
tot noodrufftige reparatie des kercks, soe dat die patroen daer nu geen huyr van 
buert.
Item zoe buert die patroen jaerlijcx uuyt Sytzema guedt toe Poppingawier: XII st.
Item uuyt de huysteed tot die toerens eynd aldaer boert die patroen jaerlijcx tot 
die crisma:261 IIII st.
Item uuyt Gossema goedt toe Mershoorne jaerlijcx: I blancke.
Item zoe isser noch een halff pondemate in voors. Gossema Hoege Fennen, die 
beswaerdt is myt een wassen schijff op Onserlievervrouwen altaer.

(f. 17v) Dit nabescreven zijn die landen ende renthen tot die pastorie in Poppingawier 
behoirende.

Int eerst dat besit dat die pastoir nu sulffs bruyct, van welck die fenne mit dat hoff 
ende huystede groot is twaelff pondematen.
Item thien pondematen maeden hietende het Baernlandt.
Item noch fyftehalff pondematen maden hietende die Bongfen.
Item noch V½ pondematen maden op die Weyseyndt, met dat noordt ende oest 
aen dat convents landt van Engewert, met dat west aen Witzema vyff pondematen, 
aen die zuydtzijde dat convent Nyeclooster ende Gossema landen.
Item noch een halff pondemate maden op die Weyseyndt voors., met dat zuydt 
aen die Sloot nae Douwema vaert, met dat oest ende noordt dat convents landt 
van Nyeclooster, aent west Gossema landen ende dese voors. landen bruyct die 
pastoir nu sulffs ende zij[n] voormaels overgegeven voor VI g. fl.

261  Latijn (chrisma ): heilige zalf, gebruikt bij toediening van bepaalde sacramenten.
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Item ysser noch een saete landts tot die pastoirie voors., streckende met die fenne 
aen dat pastoirs besit voors. daer nu een Jouka Gaele zoon op woent, daer die 
fenne groot van is vierendetwintich pondematen oft daeromtrent.
Item twintich pondematen maeden aen een stuck op (f. 18r) die Groote Maeden, 
streckende met die zuydt zijde aen die Brecken, met die ander zijde aen Jelma landt.
Item noch omtrent twee oft drie pondematen leeghlandt heetende die Spijtmeer, 
met dat oest aen Fensterhuyster lLeeghlandt, met dat noord aen die Bongfen, opt 
west ende z[u]ijt is een sloot.
Item noch anderhalff pondemate maeden inde Leege Maeden, streckende met 
dat west aen die feer, met dat oest ende zuydt aen Nyeclooster landt, met dat 
noort aent prebende landt.
Item noch elff eynssen op die Weyseyndt, dat convent van Engwert aen dat oest, 
noordt ende west, dat convent Groendyck aent zuydt.
Item noch die twee deelen van een pondemate op die Rijmaden, met dat west aen 
die Feer streckende, met dat zuydt die prebende aldaer die daerde paert van die 
pondematen voors., opt oest die prebende voors., opt noordt dat landt dat van 
Jolma goet is affgebroken.
Item noch een stuck saedlandts omtrent die dardepart van een pondemate, 
streckende van dat pastoirs kerckpadt int oest bij zijn hoff lancks.
Item van dese voors. landen geeft Joucka voors. als meyer den pastoir jaerlijcx te huyr 
XXVIII g. fl. ende zijn voortijts inden olden aenbringh overgegeven voor XV g. fl.
(f. 18v) Item noch is tot die voors. pastoirie voors. een halve saete landts daer die 
patroen aldaer die anderhelff van toecompt, te weeten negen pondematen fennen 
liggende in die zuydtwesterzijde van haer huys op die Haersbueren.
Item noch viermael elff eynssen maedtlandt met dat noort aen Rottsvar, met 
dat west aen Gortehuystera Achtnehalf, met dat zuydt aent convents landt van 
Engewirt, aent oost heeft het een rijdt.
Item noch die darde paert van een pondemate op Mershornstera Maedfelt 
heetende het Luysich Pondemaet, daer die patroen aldaer oyck een darde paert 
van toecompt.
Item van dese voors. landen geeft die voors. Hil Romkis als meyersse den pastoir 
jaerlijcx te huyr X g. gl. ende zijn voortijts aengebrocht voor VI g. fl.
Item heeft die paestoir een huysteedt te Poppingawier inde bueren daer nu eene 
Aeff Feddis op woent, met dat noordt ende oest aen die Wech ende affter aent 
huys int oest zoe verre als dat pastoirs hoff gaet, int zuydt [138] aent pastoirs 
saedtlandt, int west een treedt vant huys ende hier woent nu een arme weduwe 
op om Godes willen.

Pachten ende eewige deelen, die pastorie in Poppingawier jaerlijcx toecomende.

Uuyt Hesslema goedt een g. fl. jaerlijcx ende twee ewige deelen, elck deel van 
dardenhalff broedt ende ses pondt butters.
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(f. 19r) Uuyt Piersma guedt toe Mershorne: VIII st.
Uut dat goedt toe Mershorne daer nu een Ide Goverts zoon op woent: VIII st.
Uuyt Gossema goedt te Mershorne: V blancken.
Uuyt Idzaerde goedt op de Hersbueren: VI st.
Uuyt Ulbaede guedt ter Soel: VI st.
Uuyt dat goedt op die Haersbueren daer nu een Epe Hans zoon op woent, van 
welcke Jan Romkes toe Sneeck grontheer is jaerlijcx: I stoeter. Welcke stooter nye 
bij mijn tijden is gegeven, hoe wel myn voorsaeten die altijt hebben ontfangen.
Uuyt Sytzema guedt een euwich deel.
Uuyt Jelma guedt een euwich deel.
Item die tijden is van olts geweest uuyt elck huys II st. ende wordt nu nyet veel 
van gegeven.
Item dat vier hoochtijts offer als Paesschen, Pinxter, Assentie ende Kerstijt hoert 
elck paer op elck hoechtijt den pastoir te offeren een blanck.
Item die achterdaden van een olde doode is van olts geweest een koe, die beste 
noch die slimste, ende wordt nu gemeenlijck betaelt met II oft III g. gl., naedat 
zij van staeden zijn met seven jaer deelen.

(f. 19v) Dit zijn die landen ende renten daer tot die prebende in Poppingawier 
behoeren, van welcke prebende Lyeuwe Hotte zoon aldaer jus patronatus heeft, 
welcke nu vaceert, dan daer is een clerck mede versien die toe Pinxter hoept priester 
toe werden.

Inden eersten een saete landts daer nu een Dyuw Jacops bruyct van welcke die 
fenne groot is omtrent sestien pondematen ende dat huysteedt tot aen Witzema 
huys.
Item derdehalff pondematen maeden, die eerste maeden te eyndt aen Wytzema 
fennen.
Item noch drie pondematen in negen pondematen, daer die ander ses tot Sytzema 
goedt hoiren ende werven dat een jaer op die een zijde ende dat ander jaer op die 
ander zijde.
Item noch drye pondematen maeden op die Rijmaeden, met dat oest aen 
Wytzema dartien, int west van die pastoir aldaer, met dat zuydt ende noordt die 
thien pondematen die van Jelma goedt voortijts zijn affgebroken.
Item noch die darden paert van een pondemate daerbij liggende, dair die pastoir 
aldaer die twee deelen van toecompt.
Item noch elff eynssen op die Weyseyndt, opt west die pastoir, opt noordt ende 
oest dat convent van Engewert.
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(f. 20r) Item noch een halff pondemate in die Leege262 Maeden met die westereyndt 
aen dat Feer, opt suydt die pastoir aldaer, opt oost tconvent Nyeclooster, int 
noordt een pondemate tot Sytzema goedt hoerende.
Item noch seven eynsen bij die Weyseyndt, die pastoir aent zuydt, int west 
Gossema landen, int oest ende noordt heeft het een sloet.
Item noch een pondemate bij die Spijtmeer liggende, heetende het Luysich 
Pondemaet, Witzema Luysich Pondemaet opt west, op die ander zijde heeft het 
een sloet.
Item noch een cleyn stick landts van die Pastoirs Kerckpad int west op streckende 
soe veer alst die hoffmuer gaet.
Item van dese landen voors. geeft die voors. Dyuw te huyr jaerlijcx XX g. fl. ende 
is inde heeren aenbreng overgegeven voor X g. gl.
Item noch die darde part van dat Luysich Pondemaet, daer die patroen ende 
pastoir aldaer die ander twee deelen van toecompt ende gelt te huyr III st.
Item zijn tot die prebende voors. noch twee pondematen maedtlandt ende 
wordden nu gebruyct van een Feycke (f. 20v) Menne zoon tot Bongwierster 
goedt ter Sool, liggende op die Dyckgraffswall bij die Clesie, van welcke twee 
pondematen voors. Feycke jaerlijcx te huyr geeft XXV st. ende plech nyet meer 
te geven dan XII st.
Item heeft die prebendarius toe Poppingawier drye g. gl. des jaers uuyt Wytzema 
guedt aldaer voor alle alsulke landen in dat voors. goedt, dat jonffrou Tziaert 
van haer leens wegen nyet toe commen, dat welck men int seker nyet en weet 
hoe veel pondematen dat het zijn dan nae tvermoeden ist het omtrent thien oft 
twaleff pondematen.
Uuyt Hesslema guedt toe Poppingawier: XIII st.
Uuyt Gossema goedt aldaer: III blancken.

[133] Sybrandabuyren

(f. 21r)263 Dit naescreven zijn dlanden vande pastorie toe Sybrandeburum.

Item inden eersten heeft dpastorye fenlanden in drije verscheyde parceelen geheeten 
naeden aenbrengh XXXVI pondematen, die groete fenne XXV pondematen.
Item vier pondematen over tFeer.

262  Hierna doorgehaald: ‘fennen’.
263  Vanaf hier zijn de folio’s niet meer genummerd. Dit gedeelte betreffende de pastorie van 

Sijbrandeburen is blijkbaar later toegevoegd. Het is in ieder geval in een andere hand ge-
schreven.
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Item seven pondematen geheeten Lamma Fenne, gelegen int oost van Jarich 
Gerryt zoon huys.
Dit voors. zijn die fennen dpastorije voors. toebehoerende.

Item dit naescreven zijn die maaden in specie264 de voirs. pastorije toebehoerende.

Inden eersten drije pondematen.
Item noch anderhalff pondemate, geheyten Hermye Landt.
Item noch vier pondematen, geheten het Spijker Boer.
Item noch vijff pondematen, gelegen in die Wildeschaer in twee deelen, te weeten 
vierdehalve pondematen aen een stuck ende anderhalff by een.
Item noch een stuck maedtlanden, geheeten Vijffthien Eynsen.
Item noch een pondemate, geheyten de Reydrige Ponsmaet.
Item noch vier pondematen, gelegen op die Strengen.
Item noch vier pondematen, geheten die Wijffs Maeden oft Juke Landt.
Item noch acht pondematen, gelegen op die Strengen.
Item noch vier pondematen ende twee eynsen gelegen in drije stucken, te weeten 
in anderhalff pondemate, twee pondematen ende acht eynsen geheeten die 
Tergen.
Item noch heeft die pastorije voors. gehadt een ponsmaet maeden buijten die 
Groenendijck dwelcke in voertijden is vercoft ende gecoft van eenen Gerbe Herke 
zoon, dwelcker erffgen. die selffde nu gebruycken.

Item dit naescr. sijn dpachten vanden pastorije voors. die nu betaaldt worden.

Ten eersten uuijt Liewla guedt XIII st., dan willen nyet meer betalen ende geven 
als XI st.
Item uuijt Broersma guedt negen stuvers.
Item uuijt Gossema goedt anderhalff gouden gulden.
Item uuijt Herema goedt XXVI st., dan plegen te betalen eenen (f. 21v) gouden 
gulden oft eenen oldt schildt.
Item uuyt Wythuma goedt XII st. ende thien stuvers voer vier eynsen maedtlandt, 
dwelcke ick hoere leger nyet weet danmen my seyt tleggen in zeeckere vyff 
pondematen maeden boven aen dfennen.
Item uuyt Browtsma goedt XXVI st. dan plegen oick te betaelen een g. gulden 
oft een olt schilt.
Item uuyt Hesselinga goedt XV st. met Roukama steedt.

264  Latijn: in de huidige vorm.
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Item dese nascr. pachten en worden nu nyet betaeldt.

Item inden eersten uuyt Aesinga goedt, een olde schildt.
Item uuyt Weyseynstera goeds fennen, vijff st.
Item uuyt Peters goedt op die Spaere, ses st.
Dan die van Nyeclooster hebben gecoft buyten decreet van mijn heeren.
Item noch uuyt Tiepcke Renicxs goedt ofte zaete, XIII st.
Item uuyt Sytama steedt, een clinckerdt.
Item uuyt Bennersma goedt op die Spaer, XIII flaemschen.

Item dit naescreven zijn dlanden vander vicaryen ofte prebende van Sybrandebuyren.

Item inden eersten een huyssteedt met garscampen ende dat terp met noch vijff 
ackeren, geheyten Vijff Pondematen Garslandt.
Item noch derdehalff pondematen maedtlandt op die Rijdswall.
Item noch sess pondematen maedlandt geheeten die Groote Wyer.
Item noch heeft die prebende ofte vicarye voors. achthien pondematen graslant 
ende hoylant over hoegh ende leech in Rijpstera goet te Goynge, (f. 22r) in 
Goynghe Maeden dat welcke allegaer meest leegh lant is.

Item dit naescreven syn dpachten dprebende ofte vicarije voors. competeerende.

Item inden eersten drye g. gulden uuyt Feythama goedt, dwelcke in voertijden 
van die pastorye genomen ende tot dprebende gedaen bij tijden van heere Dirck 
eertyts pastoer.
Item noch sess horns. gulden uuyt Broetsma goedt.
Item noch II st. uuyt Gossema goedt.

Item dit naescr. zijn dlanden ende renten den patroen Sinte Bartholomeus toe 
Sijbrandeburen behoerende.

Item inden eersten acht pondematen garslant gelegen opt Feers wall daermen 
faert nae [134] Sneeck nae die westerend met die rydwech geheeten Asingewech 
ende dtille, dat welck die voichden nu bennen drije jaer met recht van die van 
Nyeclooster hebben geobtineert ende vercregen, ende hebben over lange jaeren 
nijet meer geboert vanden acht pondematen voors. dan drije gouden gulden.
Item noch heeft ende boert dpatroon voors. vijff gouden gl. eewige renten uuyt 
zeeckere negen pondematen maedlant eertijts dpatroon lantheer, nu die erffgen. 
van salige Jouw Frijtzma ende jonffrouw Tyaerdt lantheer ofte eygenaers, dwelcke 
landen zij in een erff pacht hebben verpacht vanden voichden voors. by consent 
van myn heeren ofte decreet van tHoff, zoe ick ben onderecht. Ende dese negen 
pondematen zijn hetende het Heylige Lant.
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Item noch boert dpatroen XX st. steedhuyr.
Item noch heeft die patroen een cleyn oldt huys staende aent kerckhoff, waer 
van ick nyet zeeckers weet te scryven van dye huyr hoe veel die jaerlix (f. 22v) 
opbrengt, want ment meest van noode is van die huyr tonderholden, zoe die 
wanden met leem ende reye gemaeckt zijn ende het forste met steen.
Item noch heeft dpastorie een steedt van XIX stuvers.
Alle disse voors. landen ende renten vande pastorye, prebende ende de patroen 
ofte kercke van Sybrandebuyren zyn notoer ende bekendt, zoe ons her Oege 
Rouckama pastoir toe Sybrandaburen ende Douwe Gerbe zoon dorprechter 
vanden voors. dorpe met de kerckvoichden vander kerke voors. als Jacle Douwe 
zoon ende Jarich Gerrits zoon bekendt ende weetelijck is. In kennisse der waerheyt 
hebben wij pastoir ende dorprechter voors. desen ter beede die voichden voors. 
ende mede voer ons selven befesticht.
Actim anno XVc ende LXIIII den XIXen aprilis.
Onderteeckent: Douwe Gerbe zoon ende Hugo Viglii.265

[134]

265  De volgende folio f. 23r is blanco en op f. 23v staat onder aan de bladzijde het woord ‘Wyem-
britzeradeel’ ondersteboven geschreven.
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6. Ferwerderadeel

(f. 1r) [139]
Ferwerderadeel 266

Ferwert
Blye
Genum
Reysum
Marrum
Nyekercke
Hallum

Gebreecken hier die beneficien vanden dorpen:
Bentum
Lichtaerdt
Wanswert Reperiuntur circa finem de post overgave vorsc.[?].267

Jeeslum

(f. 2r)268 Ferwart

Dyt naevolghende zijn die landen ende renten vanden patroon tot Ferwairt.

Item die fenne groot zijnde omtrendt XIII pondemaeten, tconvent van Foswardt 
opt zuydtoost ende patroon selves opt west toe naeste.
Item vyff pondemaeten meeden, tconvendt voorschreven opt west ende opt 
noordt toe naeste.
Item vier pondematen meeden, Jan Ente zoon opt noordt thoe naeste.
Item vier pondemaeten saedtlandt, Douwe van Bourmannia opt suydtwest ende 
heer Foppe opt noordt.
(f. 2v) Item twe pondematen saedtlandt, heer Foppe opt noordt, die pastoor thoe 
Ferwart opt west ten naesten.
Item anderhalve pondemaete saedtlandt, Douwe van Bourmannia opt oest ende 
tconvent tot Foswert op die westerzijde.

266  Deze hand is anders dan die van de voorgaande grietenijen.
267  Latijn: ‘worden gevonden bij het slot’; tekst niet goed leesbaar; geschreven achter de namen 

van de laatstgenoemde dorpen; vermoedelijk verwijzing naar het feit dat de registers van die 
drie dorpen aan het eind van het boek toegevoegd zijn.

268  De vorige folio (f. 1v) is blanco.

}
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Item negen eynsen saedtlandt, Douwo van Bourmannia opt zuydoest, Cam-
minghabuyrstera opt suydwest.
Welcke voorschreven landen syaers te huyr gelden: XXVII floreenen, ghaende 
dairthoe boven noch uuyt die voors. landen II floreenen syaers.
Item Sinte Anna l[een] thoe Ferwart heefft een pondemaete saedtlandt, (f. 3r) 
Douwe van Bourmannia opt west ende tconvent van Foswardt opt zuydtoost, 
geldende syaers een karolus gulden.

Register by my heer Occo in Ferwairt pastoor overgegeven vanden landen ende renten 
aende pastorie, die ick bedyen behoorende.

Eerst vanden landen.

Item thyen pondemaeten fenlandt den pondemaeten by ende omlegghende, 
gheldt een golden gulden.
Item XII pondemaeten maedtlandt, dit jaer de pondemaete een gouden gulden.
Item twee pondemaeten inden Merren, die pondemaete een gouden gl.
(f. 3v) Item een pondemaete op Bentemae Meeden, een goldt gulden.
Item een pondemate inden Quaeyen, die pondemaete om ende an een goldt gl.
Item een halff pondemaete inden Hescampen, een halve ghulden.
Item sevendehalve pondemaeten buyten den Zeedijck, die zijn belast mitte 
dijcken, onderwylen gelden se wat onderwylen nijet vuel.
Item ses pondemaeten saedtlandt hetende den Hoochfenne, is dus lange halff 
saynghe gheweest.
Item derdehalff pondemaeten saedtlandt, de pondemate een golden gl.
(f. 4r) Item noch dairby een pondemaete saedtlandt, een goldt gulden.
Item beth anderhalff pondemaete inden Ryp, den pondemaete een fl.
Item negen eynssen opt Hoochterp naer heer Juwsma, omtrendt een golden gulden.
Item zes pondemaeten inden Buyrfenne, den weerdye vanden landen zijn somtyts 
meer somtyts myn, nae datter op falt.
Van dese voors. landen naestlegers weet ick nijet, wandt ic nijet langhe int dorp 
heb gewoondt, waarom mijn heeren zult int best neemen.

(f. 4v) Item de renten zijn dese 269 naegescreven als uuyt saeten ende huijs steeden.

Item XVIII stuvers uuyt een huyssteede, dair Uble op woont.
Item XVIII stuvers van een huys steed, daer Willem den deels scrijver op woondt.

269  Hierna doorgehaald ‘als’.
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Item XVIII stuvers van een huys steed, daer Ansck de weduwe op woondt.
Item XIIII stuvers by mijn huys, daer de twee weduwen op woonen.
Item noch XIIII stuvers daer den olden schoolmeesters huys op staedt.
Item veerthyen stuvers270 uuydt dat landt dat Stennert ter Steed (f. 5r) vanden 
priesters heefft, nijet wijdt van mijn huys.
[140] Item Hilbaeden guedt XVII stuvers die onwillich zijn toe betaelen, thoe 
weten den landtheeren.
Item Job inden Ryp een croon offte vyffendedertich stuvers.
Item Pieter Gerbrandi IX stuvers, daer zijn wel sommighe meer, mer daer coempt 
niet van als ick onderricht byn.
Dyt zijn die landen ende renthen die ick weet; wyste ick meer, ick woldse 
Keyserlijcke Maijesteijt nyet verswijghen, mer daer zijn nyet meer als voorscreven 
is ende als ick belye myt mijn (f. 5v) gewoontlycke handt hyer in spatie onder 
gheseth. Overgegeven, den eersten dach martii anno 1543.
Onder stondt geschreven: Occo in Ferwerd pastoer, [u]w dyener tot aller tyden.

Register by mij heer Berenth Lutye zoon, sacrista tho Ferwardth, overghegheven van 
den landen ende renthen thot mijn beneficium behorende ende inth eersth vanden 
landen.

Item ses pondemaeten meedlandth, twe liggende in die Marren, twee in die 
Kosters Kamp ende twee op die Quaeyen, ses gl.
Item ses pondemaeten meedlanth, twee (f. 6r) opt Hofflandth ende fyer in die 
Marren, zes ghulden.
Item twee pondemaeten meedtlandth opt Hoflandth, II gl.
Item twee pondmathe meedlanth, een op Ulckema Meede ende een op 
Beynthumme Meeden, twee ghulden.
Item dardehalffve pondemathe meedlanth buythen die Zeedijck besvaerth mith 
fyff roede dijckx, twee gulden.
Item een pondemaethe meedlandth in die Ghars Ackers, een ghulden.
Item een pondemathe meedlandth in Aelinghe ghuedth, een philippus gl.
Item sueven pondemaethen fenlandth, Roethe Wytthie zoon opt suyden ende 
Ryoerdt
(f. 6v) Wilcke zoon myth zijn naestleghers opth oesth naest ghelandth.
Noch een fenne van twee pondemaeten, Peter Monnickx opt oesth ende die 
Wech opt westh naestleghers.
Dese voorschreven negen pondemaethen brenghen willich op neghen gulden, 

270  Hierna doorgehaald ‘van’.
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somtyts meer somtyts min, naer datter svaricheyth op faldth ende nae die verloop 
van die jaeren.
Item een pondemaethe fenlandth in die Ryp, een philippus gulden.
Item een pondemaethe fenlandth by die Zeedijck I gl. ende worth beschoten by 
Syoerdt Eelcke zoon, wandtse in zijn guedt licht ende is by hem aengebrocht in 
die laesthen aenbrengh.
(f. 7r) Item III pondemaete saedth[l]andth by die Dyck besvaerth mith X roeden 
dijck, in voortyden by heeren Peter saliger gedachtenisse ende Aelthie Sippema 
bevandelth ende is een noodthwandel; hijr voor hebbe ick weer in die steede II½ 
pondemaeten oft III cleyne pondemaeten saedthlandth in die Ryp ende worden 
gegheven thoe halve.
Item III pondemaeten saedtlandth in die Rijp liggende ende wordt te halve 
ghegheven.
Item anderhalve pondemathe saedtlandth liggende by Syd Klaes zoon huys, wort 
gheven thoe halve.
Item een halve pondemaethe saedtlandth by Ferwairder mollen, ligghende (f. 7v) 
opt oost, wordt ghegheven thoe halve.
Aengesyen ick desse voors. landen sulvest nyeth gebruyck, ken ick gheen seecker 
naesthlegheren specificeren.

Dyt zijn de pachten.

Boetthe Wytthie zoon gheft een halve golden gulden van die vierdepart van darde halve 
pondemaethe meedlant, liggende by Stockbregh ende wordth by hem beschoten.
Item XXXV stuvers van Jel Gerryts zoon in die Rijp uuyth zijn guedth, wordt by 
hem beschoten.
Sybrandt Claes zoon heeft ½ gl. van huyssteede, wordt by hem beschooten.
(f. 8r) Baucke Willems zoon gheeft een halve gulden van huysteede, wordt by hem 
beschooten.
Peter Gerbranda ghifft VII stuvers uth zijn ghueth.
Aelthiema ghudt daer eenen Hessel nu op woondt, ghifth IX stuvers.
Hilbaede guedt XVII stuvers, dair ick noeyth nijeth aff ontfanghen hebbe, vermits 
landtheere van voers. Hilbada ghudth ter ener ende die ghemeyne priesters thoe 
Ferwardth ter ander zyde zeecker questie diessen anghaen voorden Hoeve van 
Vrieslandt hanghende is.
Uuyt dath ghuedth daer nu Jucke 271 Aellthie (f. 8v) zoon op woondt, neghen 
stuvers, dair ick insghelycx noeyt aff ontf[anghen] hebbe, ter cause vande landtheer 

271  Later toegevoegd.
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van de voors. saete ende vande priesters tho Ferwirdt zeeckere proces van die voors. 
renthen voorden gerichte van Ferwairderdeel sustineert wordt.
Item Stinnerth Pier zoon gift IX stuvers uuyt zijn ghudt.
[141] Noch gift Stinnert voors. XVIII stuvers van die vierdeparth van anderhalve 
pondemate saedtlandth ende wordt bij hem beschooten; dat saedtlandt licht 
achter pastoors huys opt terp daer men ghaet nae Herinxsma.
Onder stondt gescreven: heer Berenth Lutien zoon, sacrista.

(f. 9r) Blye 272

Eerwardigen besundere lyeve vrundt, zo ghij mij laestent hebben gebooden by 
Klaes onse onderrechter, dat ick juw zolde over scryven onse patroons landen ende 
als dan Johan toe Bannerhuys ende Tyerck zijn broer de sonnedaeghs solden te 
kercken coomen, zoo ist mij nijet foegelyck te doen om communicatie te hebben 
mit hem luyden, wairomme soe seynde ick nu juw myt brenger disses dat disse 
onderscr. landen ons patroon heeft in possessione, gerekent cleyne pondemaeten.
Item int eerst XV pondemaeten, genoempt die Awyn Kampen in Rauwerderhemryck.
Item noch drie pondemate leeghlandt Blyere Merswael.
(f. 9v) Noch vyffthien273 ensen op Bliere Meerswal.
Item beth leeghlandt nijet wetende hoe groot nae deen datte woest landt is, 
getaxeert op IIII off V pondemaeten.
Item die Hollen I½ pondemate ende aldair by noch II pondemaeten hoochlandt.
Item IIII pondemaeten in die Buuersen274 Hoochlandt.
Item noch ses pondemaeten hoochlandt op die Noord Mede ende dairby noch 
twee pondemaeten.
Item noch II½ pondemate,275 (f. 10r) genoempt die Fugel Ekeren, ende daerby 
noch II½ pondemate leeghlandt.
Item noch III½ pondemaete geleeghen opt noordt van Taeckama Mede Hoochlandt.
Noch II pondemaeten hooch landt in die Groote Bakampt.
Item een mans mad op Genema Meden.
Item III pondemaeten hoochlandt op die Noord Mede.
Item die rekenschip van ons patroon is my zoo kundich nijet, men ghij hebben ons 
int jaer voorleeden276 dat ghij willen nuu coomen om die landen toe foerhuyren, 

272  Onderstaande gegevens vallen niet onder Blija, maar onder Lichtaard; zie ook de inleiding, 
p. 34-35.

273  Hierna doorgehaald ‘pondemaeten leegh’.
274  Lees: ‘Buuerfen’?
275  Hierna doorgehaald ‘leeghlandt’.
276  Hierna is waarschijnlijk een woord weggevallen: ‘geschreven’ of ‘gemeld’.
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wairomme zoo bygeren nu dat u lyefften wil ons weeder (f. 10v) scryven, zoo 
wanneer ju des mach fallen als ghij willen koomen, op dat ghij nijet foergheeffs 
koemen dat ons folck by huys zijn.
Ich fogie ju aeck her gretman toe wyten, hoe Johan to Bannerhuys dese III½ 
pondematen dyr lydzet opt noerd hyer buppe voors. by Takama Meeden wil 
halde voer aeyn ende foerbydet277 Jacob zijn landsette, datter dae patroon zijn 
heer naet schil bytellie, sonder riucht, hoewall dat Jacob dit land in hyerd hadt 
van dae patroon ende Jacobs foerfader aeck in hyerd in presentia van mij ende 
van salige Gabbe Scheltema, ende als ick wal weet dattet land in foertijden is aff 
slaten by een genoempt Tyepke, die welcke mij ende salige Juke ende Douwa to 
Bannerhuys baede, datter dat land most slate van die fenne dyr Jacob nuu bruckt, 
hij hede soo fulle (f. 11r) dyer naet datter byslaen mochte, twelck wy voors. ouwer 
mits zijn beed habbet gund om zijn schamelheyt ende ick heb dyer by styen 
dattert aeff hadt sletten, men nuu syocht Johan datter nymmen van libbet dan ick 
allinne, zoo is zijn meninghe als my tencket dit landt aeck in toe scryven gelijck 
hij aeck oers landen tinckt in toe scryven ende ick loeff naet dat disse Johan ende 
zijn broer naet tinckyae dat hy ae een zeel habbet toe foerlyesen, dyer om ist van 
noed dat ghij willet kumme om oers schurtinge dyer mey uus is om dae foerclaren 
twelck toe langh is to scryven.
Item ich hab maester Zydts mijn leens landen al wr jouwn int scrift ende all eer 
dae heren placcaten zynt proclameert ende dyr wil ic by blywe, Gode byfolen tot 
alle salicheyt.
Onder stondt gescreven: Leo Jellus subscripsit.278

(f. 11v) Dyt is dae instructie van die landen van personaetschap in Bly.

Int aerste dat meedlandt inne Marren fyff mansmad op Beyntme Mede IIII 
mansmad, inne Tille Campen VI mansmad, op Faerderameede V mansmad.
Bet noch een mansmad.
Summa XXI mannemad

Item dae fennen.

Aeld fin saun koegongh, aen Kempema Fen acht koegongh; it seedlandt deer dy 
dobbe in is VII koegongh, fyouwer koegong voer dae boesdod,279 IIII pondematen 
dye Smel Fin.

277  Verbeterd uit: ‘foerbeydet’.
278  Vergelijk de editie van Gerbenzon, Estrikken 42 (1967) 142-147.
279  Lees: ‘boesdor’ = bûthúsdoar (fr.) = deur van de koestal.
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Item seedlandt.

(f. 12r) By dae Wittevin off Middelwy III pondemaeten.
Ney Faerd II pondemaeten.
Voor dae boesdaer een hael pondemaete.
Dese landen heb ic een jaer verhuyrt voor LXXXVIII ghulden.
[142] Item zoo isser noch I½ gulden van een misse.
Item noch VII stuvers an renten.
Onder stondt gescreven: Baldannius Dodonis subscripsit.280

Dyt nae 281 sendt die landen ende renten nae myn alderbeste weten, gelijck ick heer 
Joest nae die doot salige her pastoer ontfangen heb in ons dorp Bly.

(f. 12v) Item int eerst die Groote Fenne, XV Ferwerder pondesmeta.
Noch bet Kempeme Feen, V Ferwerder pondemaeten.
Item XIII½ mannemeed meeden ende I½ geers buten dycx landen, beth een 
pondemate saedtlandt.
Item anderhalve golden gl. renten ut Fetz Kanye goed van Sent Anna myesse.
Bet XXIIII stuvers ut Beyma goed ende VII stuvers ut Foecke goed toe Ferwart 
in die Ryp.
Dese voors. pondesmaeten gheestimeert die pondesmaete voer een philips gl.
Onder stondt gescreven: by mij heer Joest prebendarius in Bly.

(f. 13r) Ghenum

Die summa van landen ende renthen toebehoorende den patroon oft kercke te Genum.

Den patroon oft kercke te Ghenum heft zeven floreenen renthen syaers, te weten 
twee uuyt Feyo Roede goedt, drie uuyt Lyopko Douwe zoon goedt, een uuyt 
Sydts Aebe zoon goedt, een uuyt Eeme te Oesterbentems goedt.
Onder dese stondt gescreven: Ryemck van Aluwa als voers. onderricht subscripsit.
Ende heer Hilbrand priester in Genum subscripsit.

Die landen ende renthen thoebehoorende die pastoorie te Ghenum.

Then yersten twaelff pondemaeten maedlandts gelegen byden Haescampen, 
Douwe van Bourmannia ten oesten ende (f. 13v) Feye Roerde ende Stedmalanden 

280  Vergelijk de editie van Vries, Oudfriesche Oorkonden IV, nr. 270, p. 290-291.
281  Later toegevoegd.
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ten westen naest gelandet met deene zijde streckende aen Haescamper Fennen.
Item noch acht pondemaeten maedlandts gelegen op Ghennuma Meden, die 
welcke allen jaeren werwen oft te wandel gaen teghens anderen landen.
Item noch vierdalve pondemaeten meedlands, Douwe van Bourmannia opt west, 
Feye Roorda ten zuijden naestgelandet, streckende metten noorder eynde aen den 
Heerwech.
Item noch een pondemaete maedlandts, Douwe van Bourmania ten oesten ende 
Feyo Roorda ten noorden naestlegers.
Item een pondemate zaedtlandt voor (f. 14r) ende achter des pastoors huys282 te 
Genum.
Item noch omtrendt XIX oft twintich pondemaeten fenlandts metten noord-
ooster eynde streckende aen Ghennuma Meeden, Douwe van Bourmannia 
ten noordwesten, Pybe Meckema ten zuy[d]en ende Feye Roorde ten westen 
naestlegers. Ende van dese voornoemde fennen is omtrent de helfte leeghlandts 
ende kanmen opt naeste den jaerlixe waerde nijet wel specificeren, gemerckt den 
pastoor tmeestendeel vanden landen selver gebruyct, dan nae goede ende quade 
jaren geestimeert op negentien oft XX florenen jaerlicx.

(f. 14v) Reysum

Die patroonslanden van Reysum.

Item summa XXIIII pondemaeten over hooch ende leech in die aenbrengh be aud 
ende nya foer XI fl., des hat uus patroon een inckel floreen uut Abe Syoucxma 
zeeta etc.
Des bekenne ic her Johannes mey myn handt, anno 43 den XXV februarij.
Die283 persinne284 landen toe Reysum sinnen in XL jeer naet voerminnert noch 
naet vermardert dyer kennisse aff is etc.

Disse landen zinnen toe die pastorie in Reysum.

Int aerst an meeden over haegh ende (f. 15r) leegh,285 drie ende dartich ponde-
maeten.
Item an fenlandt ende zeedlandt ney myn beste gissinge vandt ick datt landt naet 
metten hab, noch dyo riuchte mete dyer naet aff weet, summa XVII pondameta.

282  Hierna doorgehaald: ‘te Ghens’.
283  Hierna doorgehaald ‘patroons landen’.
284  Bedoeld wordt persona: pastoor.
285  Hierna doorgehaald ‘landt’.
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Ende disse voers. landen synnen ney dyo alde aenbrengh ende scyete foer XX 
floreenen men over twa jeeren, zoo sinnen ja estimeret by da commissarium fan 
Hooff foer XXV floreenen in dyo nye anbringh.
Item zoo hab ick sommighe huysrenten van tyden ende bollen ende oers offer 
ende freeds brae.
Item int aerst toe Stannie huys dyer (f. 15v) Claes op wennet, oerhael inckel 
floreenen jeers.
[143] Item ut dyo ora zeta der Stanie tho kompt IX stuvers, ende Marten op 
wennet.
Item uut Abe Syocksma zeta IX st., dyer Pieter op wennet.
Item uuyt Pybe Meckema zeta een hael golden floreen, deer Rinnert op wennet.
Item uuyt Buungha zeta een hael golden floreen, deer dyo weduwe op wennet.
Item uuyt maester Zyts zeeta, deer Greet op wennet, een hael inckel gl.
(f. 16r) Item uuyt maester Zyts oere twae286 zeten elkum IX stuvers, als Jelger ende 
Sipke by sitte.
Item uuyt kelners ghoed te Klaercamp neghen stuvers, dyer Rytsko op dyo 
Spicker op wennet.

Marrum

Die landen van die pastorie van Marrum zijn meestendeel jaerlixe werfven in 
zon287 sondere die maedlanden ende mach men, overmits dyen gheen speciale 
lymiten declareren, dan zijn samptlyck nae des pastoors beste weten (f. 16v) sess 
ende vyfftich pondemaeten gemeynlyck gereeckendt nae die aenbrengh by zijn 
voorleeden bysitters overgegheven ende die selffde waerdye is by fruchtbare jaeren 
nae advenandt jaerlycx een gouden gulden, zomtydts min off meer als dat daer 
gheen geduyrende stadighe weerde off opkomst kan verclaert worden, dan zoo 
sye staen in lasten met die ghemene naestleghers landen, zoo zijn zye oock nae 
advenant van gelycker proffyten zoo des billich is etc.
Die renten tho dat sulffde beneficium zijn oock by zijn overleeden bruyckers 
in die aenbrengh verclaert, als uuyt288 Zijbada een florene, van Wobbama XVI 
stuvers ende een steed by het Hoochholdt thoe Marrum.
Onder stondt geschreven: heer Frans van Lichtauerdt, pastoer tho Marrum 
subscripsit.

286  Later toegevoegd.
287  Mogelijk een vergissing van de kopiist en zou dan weggelaten kunnen worden: ‘in sondere’, 

‘in het bijzonder’.
288  Hierna doorgehaald: ‘Zybranda’.
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(f. 17r) Dyt zijnde landen behoorende thoe die prebende thoe Marrum, welcke ick 
heer Idts nu bedyen nae die pondemaeten dat gheen werfflandt en is, die naestleghers 
hyerby gespecificeert, wandt mijn meedlandt al werfflandt289 is, soe ist mij nijet 
moeghelyck die confinien toe weeten van die voorschreven meedtlanden.

Item ick heer Ids heb int eerst VIII pondemaeten fenlandt, van welcken landen 
mijn naest legherth zijn Jel weduwe van Folckert Pieters zoon ende persinne op 
dat oost, gheldende die voorschreven landen ende nae volgende dit jaer elck een 
philippus gulden.
Noch bet derdehalff pondemate fen (f. 17v) landt legghende op Marrum Meede, 
die de naestleeghers die erffgenamen van heer Julius op dat west ende persoonder 
op dat oost.
Item noch beth neeghen ackeren saedtlandt, Jel290 voorschreven op dat west, 
Symon Jelt zoon op dat oost.
Item noch beth neeghen pondemaeten291 meedtlandt legghende op Marummer 
Meede.
Noch beth een halff pondemaete saedlandt legghende by mijn huys.
Dese voorscreven landen heefft Henryck Ryenck zoon van mij in die huyr.
Noch beth heb ick heer Ids VII (f. 18r) pondemaeten feenlandt ende vyff 
pondemaeten meedlandt leggende thoe Marum, die moennick van Foswert op 
dat west ende die erffgenaemen van heer Julius op dat oest, welcke landen Sybo 
ende dinen van mij inde huyr hebben.
Noch heb ick her Ids twee pondemaeten fennen, die Aenscke Lyobbrichs zoon 
van mij in die huyr heeft.

Die renten ut steeden.

Item uuyt Tyepke Sibade steede een hoorns ghulden.
Noch bet een hoornts ghulden uuyt Lyuerdts Hessels steed.
(f. 18v) Item bet uuyt Foppe steed een hoorns ghulden persoonder landtsaete.
Noch uuyt Lyeuwe Fryes steedt twintich stuvers.
Dit zijn dair die renten uuyt steden die ick heb ende oeck mede die pondemaeten 
hier booven ghescreven die thoe mijn prebende hoeren. In een teycken daer 
vaerheyt heb ick dit onderschreven met mijn ghewoondtlicke handt.

289  Het woord ‘landt’ is later toegevoegd.
290  Hierna doorgehaald: ‘op’.
291  Hierna doorgehaald: ‘zaedlandt’.
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Ende stondt onder geschreven: Ego dominus Idsardus, prebendarius toe Marrum 
fateor ut supra.292

Ende stondt oock hieronder aldusdanigen merck. <merkteken>

(f. 19r) Niekercke 293

Dyt naevolghende zijn die landen ende renten behorende tot die pastorie van Nyekercke 
by mij heer Sipke aldaer pastoor overgegeven.

Nota dat de patroon die hier voor hoort te staen hiernae volght.294

Item achtehalve pondemate op dat Werp buytens dyckx, Sasckare toe naeste op 
die eene syde, Tyaerdt op die Olde Dijck an die ander syde, van welcke weerdacie 
men nijet can weeten [144] by tweërhande onweer doer tempeest dattet hoey 
wech dryfft van die meeden, twelcke voor halff landt wordt gerekent.
Item op dat Cleyn Werp anderhalve pondemaete (f. 19v) meden ter weerdatie als 
booven, van welcke ick gheeve in die twee tensen jaerlix vyff stuvers buyten den 
anbrenck.
Item bet VII½ pondemaete saedlandt welcke ick gheeve thoe halff saynge, 
welcke weerdatie men nijet can weeten, wandt die fruchten jaerlix nyet ghelyck 
voortslaen; naestleggers sint my onbecandt, wandt het leyt op manige plaetsen.
Item bet vyff pondemaeten liggende op die Quayen booven Foswerder Tyl, welcke 
naestlegher ick nijet weet.
Item bet fyff pondemaeten op Marma Meeden, daer gheen naest leggen (f. 20r) 
welcke zeecker is, wandtmen kandt alle jaeren op sonderlinghe plaetsen toeleggen.
Item een halff pondemaete op Halme Meeden, welcke naest legher mij onbekandt is.
Item vyftehalve pondemaete fenlandt liggende byden Olden Dijck, Sasckera toe 
naeste ende den Heerenwech.
Item vyftehalve pondemaete fenlandt ligghende by die Ghaers Ackers, Auck 
Marcla landt toe naeste.
Van dese landen die waerdacie te schrijven kan ick nijet weten, wandt daerup 
valdt dyck ende dammen, (f. 20v) schattinghe ende andere aventuyr, daer dese 
landen mede bezwaerdt worden.
Item bet solde ick hebben uuyt dat ghuedt hietende Lutke Renalde jaerlix twe 
golden gulden, welcke my bekordt wort van Auck Marcla.
Item een golden gulden jaerlycx uuyt Jeppema, welcke mij oock bekordt wordt 
doir die erven van Jeppema.

292  Latijn: erken als boven.
293  Hierna doorgehaald ‘Item bet uuyt Foppe steed een hoorns ghulden’.
294  Dit fragment is later toegevoegd in de linkermarge.
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Patroon

Item de patroon aldaer vyff pondemaeten saedtlandt welcke gegeven wordt om 
die halff saeyinghe, van welcke die vooghden nijet kunen weeten dij wairdacie, 
wandt die jairen nijet gelijck zijn om fruchten voort te brengen.
(f. 21r) Item bet zoo beuren die vooghden van weghen die patroon een 
golden gulden uuyt een guedt hetende Henn, welcke guedt toecompt die van 
Mariengaerde.
Item bet die patroon anderhalve pondemaete venlandt liggende in Tzalinghae 
Fen daer bruyckt een hetende Tamas, een halve pondemate dair hy op woondt 
twelcke is anderhalve ghulden rente.
Onder stondt ghescreven:
Overgegeven by my her Sipke voors., den eersten martii anno XLIII, oerkunde 
mijn gewoontlicke handtscrift, heer Sipke subscripsit.

(f. 21v) Hallum

Register vanden landen behoorende totter pastorie toe Hallum by mij heer Johannis 
Colonie pastoer aldaer angegeven met sampt die jaerlixe renten daer oock toebehoorende.

Item int eerst XIIII pondemaeten maedlandt in een stuck.
Noch ses pondemaeten in een stuck ligghende op die Meene Weerdt.
Item seeven pondemaeten saedtlandt ende twee eynsen.
Item drie pondematen fenlandt, meester Zydts aen die eene zijde ende Meynairdt 
Hillema aen die ander zijde.
(f. 22r) Item seventhien pondemaeten fenlandt.
Item vier huijs steeden in die buyren.
Item anderhalve pondemaeten leeghtlandt liggende andt eyndt vanden voor-
screven XIIII pondemaeten.
Item noch ½ pondemaete leeghlant op Hallumme Meerswal int Uuyterdeel.295

Item thien schape gras opt Werp.
Item dese voorghaende landen behooren tottet corpus vanden voorschreven 
pastorie ende worden eensdeels by mij gebruijct ende eensdeels verhuyrt.
Item noch behooren totten voors. pastorie (f. 22v) twee ende dertich pondemaeten 
fenlandt, saedlandt ende maedlandt onder malcanderen ligghende in diverssche 
plaetsen.

295  Verbeterd uit: ‘Uuyterdijck’.
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Noch vyff pondemaeten maickende tsamen seven ende dartich pondemate, die 
welcke altyt gebruyct zijn geweest by der landtsaeten, ende worden nu gebruyct 
by Heercke Harmens zoon mijn meyer.
Item noch drie pondemaeten meedlandt leggende op die Meene Weerdt.
Item drie pondemaeten meedlandt, leeghlandt hetende Botte Mer, heer Hendrick 
ende heer Pieter naestleghers.

Item die jaerlixe renten vander voors. pastorie.

(f. 23r) Item uuyt Wyrtsma guedt ses ende dartich stuvers.
Item uuyt dat guedt dair Mintz Alve weduwe [145] op woondt opper Wyrdt, een 
golden gulden.
Item uuyt Aelliama guedt een golden floreen.
Item uuyt Waltha guedt een halve golden ghulden.
Item uuyt Hoghe296 Huystera guedt dair Sipke Sibe zoon op woondt, twee floreenen.
Item uuyt Lyonil staeten een halve floreen.
Item uuyt Tiesma saete twaelff stuvers.
(f. 23v) Item uuyt Lyobba ghuedt neegen stuvers.
Item uuyt Swarta Wolstera ghuedt dair Tyanck op woondt, twee ende dertich 
stuvers.
Item uuyt Aebe ghuedt in Zwarte wolde, thien stuvers.
Item uuyt Eecke ghuedt in Zwarte wolda, neeghen stuvers.
Item uuyt een stede by tkerckhoff toebehoorende derffgenaemen van wylen heer 
Tzalingh, seeven stuvers.
Item op dese voorscreven landen ende renten moet ick eenen capellaen holden 
toe cost ende loon.
Onder stondt ges.: Johannis Colonie, personer to Hallum subscripsit.

(f. 24r) Item dit naevolghende zijn die landen ende jaerlicxe renten behoorende tot 
die prebende toe Hallum by mij heer Hendrick aldair prebendarius overgegeven, 
hebbende haer confinia ofte limites in forma nagescr.

Item int eerst acht pondemaeten fenne, aen deene zijde Eernst Goslingha ende 
aen dander zijde Tyets Gabbes naestgelandet.
Item twee pondemaeten, de anderhalve achter thuijs, die halve voor thuijs; die 
anderhalve eertyts saedtlandt nu graslandt, die halve pondemaete noch zaedlandt; 
naestleghers voorscreven.

296  Verbeterd uit: ‘Hooghe’.



279

Item vyff pondemaeten maedlandt, an die eene zyde Eernst Mockumma, aen de 
dander zijde Saepe (f. 24v) Botma erffghenaemen tennaesten ghelandet.
Item acht pondemaeten meedlandt op tGroot Mad, Renert Aebinghae op deene 
ende Fecke Botnya op die ander zyde toe naeste.
Item een pondemaete op die Hel, tconvent van Gernauwert op deene ende Eernst 
Goslingha op dander zijde naestleghers.
Item acht eynsen in die Hell, Tyets Gabbes op deene syde ende Aelthie fenne op 
dander zijde toe naeste.
Item vyff pondemaeten op Eester Fenne, Meynairt Hillama ant ene (f. 25r) eynde 
ende Douwe toe Wyetsma aen dander eyndt toe naeste.
Item anderhalve pondemaeten, tconvent van Mariengaerde aen deene zijdt ende 
derffgenaemen van wylen heern Tzalingh op dander zijde.
Item noch anderhalve pondemaeten, die voorschreven erffgenaemen op dene 
zijde ende Meynairt Hillema op dander zijde.
Item drie pondemaeten, Symen zoon aen die eene zijde ende Merten Claes zoon 
an dander zijde.
Item vier pondemaeten, Douwe van Bourmannia ende die sacriste297 thoe Hallum 
naestlegers.
(f. 25v) Item twee pondemaeten, Meynart Hillema aen deene zijde ende Bennert 
Beentie zoon aen dander zijde.
Item twee pondemaeten, tconvent van Mariengaerdt op deene ende Jepperde 
Mer aen dander zijde toe naeste.
Item vyff pondemaeten, tconvent298 van Gernauwert aen deene zijde ende 
derffgenaemen van Jeppe thoe Jousum aen dander zijde.
Item anderha[l]ff pondemaeten, Haringh Sytthiema aen die eene zijde, loopende 
metten ander zijde an die Hoey Wech.
Item anderhalve pondemaeten by (f. 26r) Marrummer Meer, die pastoor ende 
sacrista toe Hallum toe naeste.
Item anderhalve pondemaete in Butte Mer myt des pastoors drie pondemaeten 
ende sacrista anderhalf pondemaeten, dwelcke onverscheyden ende ongedeelt zijn.
Item noch anderhalve pondemaete, Renert Aebbingha aen die eene zijde ende 
Meynart Hillema aen dander zijde.
Item noch een pondemaeten op die Hel, meester Zyts Tyaerde an deene zijde 
ende Ernst Goslinga aen die ander zijde.

297  Lees sacrista.
298  Hierna doorgehaald: ‘die’.
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Item een huys steede by tkarchoff, die pastoor aen deene zijde ende (f. 26v) 
Haringh Sytthiema aen dander zijde naestleghers.

Item dit naevolghende zijn die jaerlicxe renten totten voorscreven prebende behoorende.

Item ses stuvers van schaepen garsinghe buyten dijck opt Werp ende een oort stuvers.
Item achthien stuvers uuyt Mennuma zaete, dwelcke saete in tween divideert is, 
doer welcker divisie mijn voerfader ende ick daeraff niet ontfanghen hebben.
Item uuyt Tyesma saete ses stuvers.
Item uuyt Walte saete zeeven stuvers.
(f. 27r) Item uuyt een huijs steede, thoe behoorende derffgenaemen van wylen 
heeren Tzalingh vierdehalve st.
Item ut Alkema saete dardehalve stuvers.
Item uuyt Swartewoldera saete dair nu Tyarck Gerloffs zoon op woont, achthien 
stuvers.
Item uuyt Lyoma staeten zeven stuvers.
Item uuyt Lyobbama saete vyfftehalve stuvers.
[146] Item een golden gulden uuyt die zaete, daer Sipke Sybe zoon op woont.
(f. 27v) Item uuyt Jepperda saete vyfftehalve stuvers.
Item uuyt Wyrtsma sate neghen stuvers.
Aldus gedaen ende overgegeven by mij, heer Hendrick voors.
Orkonde heb ick mijn gewoontlicke handtscrift hier onder gesteldt opten lesten 
februarij anno XVc XLIII. Ende onder stondt ges.: ick heer Henrick, prebendarius 
in Hallum, bykenne myt mijn eghen handt als voors.

(f. 28r) Register vanden landen ende renten behoorende tot des sacristen leen toe 
Hallum metten confinien.

Item die principael Groote Fenne acht pondemaeten, die nu Rommert Harmans 
zoon gebruyct.
Noch vierdehalve pondemaeten fenlandt die voors. Rommert oock bruyct.
Item vyff pondemaeten meeden leeghlandt, Aucka Marcla opt zuydt ende die 
pastoor toe Hallum opt west naistlegert.
Item vier pondemaeten meeden opt Stirtlandt.
Item vierdehalve pondemaeten opt (f. 28v) Stirtlandt, Myntz Aeltie weduwe 
naestlegert.
Item noch anderhalve pondemaeten opt Stirtlandt.
Item anderhalve pondemaeten by Jepperda Leeghlandt, Renert Aebbingha opt 
suydt ende Eernst Goslingha opt noordt toe naeste.
Item veerthien eynsen meedlandt loopende metten suyder eyndt an Hallumme 
Meer, Auck Marcla opt oost ende derffgenaemen van Jelle Wyghers zoon opt west 
naestgelandet.
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Item anderhalve pondemaeten op Marrumma Meerswal, die pastoor ende pre-
bendarius toe Hallum naestlighers.
(f. 29r) Item twee pondemaeten op die Meene Weerdt werfflandt.
Item anderhalff pondemaete in Bottmer Cleeglandt, streckende int suydt an 
Coberde Fenne.
Item elff pondemaeten genoemt Anckama Wyer, tconvent van Mariengaerda opt 
west ende Jucke Douwe zoon opt oost naestleger.
Item twee pondemaeten fenlandt, Renert Aebbingha opt noordt ende Eernst 
Goslingha opt zuydt naestlandet.
Item anderhalve pondemate saedtlandt, dairmede in gereeckent die huysstede 
ende dat hoff.

(f. 29v) Item dit zijn die jaerlicxe renten totten voors. beneficie behoorende.

Item achthien stuvers uuyt Jepperda saete.
Item een golden gulden uuyt dat guedt toe Hooghe Huys, dair Sipke Sybe zoon 
op woont.
Item ses stuvers ende een oort van schape grasinghe buyten dijck.
Item II½ stuvers uuyt Aelkama guedt.
Item vierdehalve stuvers ut299 een steede by tkerckhoff.
Item vyftehalve stuvers uuyt Lyobbama saeta.
(f. 30r) Item zeven stuvers uuyt Waltha zaete.
Item een halven gouden gulden uuyt Wyrtsma guedt.
Item uuyt Swartewolde dair300 Tyarck Gerloffs zoon woondt, XVI stuvers.
Item uuyt dat guedt dair Tade inde Zwartewolde woondt, vyffdenhalven stuvers.
Item vyff stuvers uuyt Eecke guedt in die Zwartewolde.
Item zes stuvers uuyt Tyetsma ghuedt.
(f. 30v) Item zeeven stuvers uuyt Lyonie staeten.
Overgegeven by mij, heer Peter sacrista toe Hallum.
Orconde heb ick mijn gewoontlycke handtschrift hier onder gesteldt, opte lesten 
februarij anno XVc XLIII. Ende stondt onderges.:301 Pieter sacrista toe Hallum 
subscripsit.

Coll.302

[146]

299  Hierna doorgehaald: ‘Lyobbama zaete’.
300  Hierna doorgehaald: ‘inde’.
301  Later toegevoegd.
302  Aanduiding dat de tekst gecollationeerd is. Hierna volgen 12 blanco folio’s.
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7. Oostdongeradeel

(f. 0r)303 [153]

Dit zyn die landen ende renten hoerende tot allen gheestelicke beneficien in Dongerdeel 
Oesterzyde der Paessens overgebrocht in handen van Worp Roptha, Keyserlycke 
Mayesteyts grietman inde lande van Vrieslandt.

Metzelawier 304

Nyaewyer
Aelsum
Lyoessens
Nyekercke
Aengium
Engewierum
Oestrum
Ee
Paessens
Jouswier
Morra

Deest: 305 Engeweerum
 Wetzens 306

(f. 1r)307 Mytslawier

Desen naebescreven landen hooren totten patroon binnen den dorpe thoe Mitselawier 
Dongerdeel oesterzijde der Paesens.

Item inden eersten II½ pondemaeten lants leggende op Juzwestera Meeden, 
die pastoer toe Mytslawier naest up die westerzijde ende Pijbo Meckema up die 
oosterzijde.

303  In tegenstelling tot die van andere grietenijen zijn de folio’s van Oostdongeradeel wel genum-
merd op de voorzijde (recto), te beginnen met folio 1r. De nummers zijn in romeinse cijfers 
weergegeven; vanwege de leesbaarheid is gekozen voor Arabische cijfers.

304  De namen van de verschillende dorpen zijn later, in een andere hand, toegevoegd.
305  Latijn: ontbreekt.
306  Volgens deze mededeling zouden de gegevens van deze beide dorpen ontbreken; dat is niet 

geheel juist, want de gegevens van Engwierum zijn er wel.
307  De vorige folio (f. 0v) is blanco.
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Item noch twee pondemaeten landts, dat convent van Sijon naeste op die zuijder-
zijde ende Zuyel Wijme erffgenamen up die noorderzijde.
Item noch een pondemaete landts beclampt in Worp Roptha nijebesweten fen.
Item noch een pondemaeten landts, die pastorie thoe Mytslawier naest op 
de noorden zijde ende de prebendarius thoe Mijtslawier naest up der zuijder 
zijde.
Item noch IX anssen landts, die pastoer thoe Mijtslawier naeste op die noorderzijde 
ende Schelte Scheltema up die zuijder zijde.
(f. 1v) Item noch een halff pondemaete landts, Pyb Meckema naest upte westerzijde 
ende Jelte Hebbede op die oesterzijde.
Item noch I pondemaete landts, Gerrijt Wyessema naest op die oester zijde ende 
Anna toe Naewier up die westerzijde.
Item noch I pondemaete landts, Ebe Suycxssma naest op die noerderzijde.
Item dese landen voors. zijn overgegeven bij Tierck Doetke zoon, kerckvoichden 
binnen den dorpe thoe Mijtslawier, ende beloopen tsaemen: IX pondemaeten 
ende IX eynssen.

(f. 2r) Mytslawier

Des naebescreven landen hoeren tot het persoenaetscap binnen den dorpe van Mitsla-
wier in Dongerdeel etc.

Item inden eersten: XVIII pondemaeten feenlandt, her Tzaelijnck die naeste op 
die zuijder zijde ende Schelte Scheltema up die noorder zijde.
Item noch: IX pondemaeten landts, Jelsche Bouma die naeste op die noorder 
zijde ende Foeck Jelcke dochter naest op die zuijder zijde.
Item noch: VI pondemaeten landts, Jelthe Hebbede naest up die noerder zijde 
ende Epe Zuijcxssema naeste up die zuijder zijde.
Item noch: I pondemaete landts, Jelthe voors. naeste up die westerzijde ende het 
convent van Sijon naest up die noerder zijde.
Item noch: II½ pondemaeten landts, liggende up die Hooge Meden, een blinde 
sloot streckende daerbij lancx up die westerzijde ende die cleedt susteren thoe 
Werdt op die ooster zijde.
Item noch: I pondemaeten landts, de patroon toe Mijtslawijer naest up die 
noorderzijde ende Monte Tijerdts zoon op die zuijder zijde.
(f. 2v) Item noch: II pondemaeten landts, Juycke toe Naewier naest op die noerdt 
zijde ende up die zuijd zijde.
Item noch: I pondemaeten landts, Jelthe Bonna erffgenamen naest op die 
westerzijdt ende tconvent van Sijon naest op die oesterzijde.
Item noch: IX pondemaeten landts waeraff die VI pondemate zijn verwandelt 
mit Worp Roptha grietman, de patroon toe Mijtslawier naeste up die z[u]ijder 
zijde ende heer Tzaelingh erffgen. naest op die noerder zijde.
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Item noch: X anssen landts, Worp Roptha naest op die oester zijde ende Schelte 
Schelthema naest op die westerzijde.
Item noch: I pondemaete landts, Worp Roptha op die noerder zijde.
Summa van die voors. landen: L½ pondemaeten ende X anssen.

Item hier nae volgen die lasten ende zwaericheden den pastoer thoe Mijtslawier ge-
hadt 308 heeft van zijn huijs ende andere hoerende totten voors. pastorie.

Inden eersten binnen twee jaeren twee jaeren verleeden hebbe bevonden een olt 
gebroocken huijs, daer niet een schuylsteede in en was. Ick tselve hebbe moeten 
reperaren, wantet die voochden plegen te doen ende [154] zoo mij nijet helpen 
en moegen duer gebreck halven ende voerder ben ick noch bezwaert met groote 
meenichte der dijcken up diverssche plaetssen.

(f. 3r) Desen landen hoeren tot die vicarie inden dorpe thoe Mijtslawier.

Item inden eersten:309 IIII pondemaeten meedlandt, op die noerder zijde Poppe 
Mellema Nijesloote ende Poppe voors. up die zuijderzijde.
Item noch: VI pondemaeten maedtlandts, leggende up Wetssens Meden, die 
naestlegers nijet weetende.
Item noch: V pondemaeten fenlandt leggende toe Mijtslawier, Yets Bouwe op die 
oesterzijde, Worp Roptha op die westerzijde.
Item noch: VI pondemaeten fenlandt leggende thoe Mijtslawier, op die oosterzijde 
Aebe Zuijticxssma ende Yedts Bouwen up die wester zijde.
Item noch: I½ pondemaeten zaedtlandts, Riedtske Boentelssema up die zuijder 
zijde ende Yedts Bouwen up die noerder zijde.
Item noch ½ pondemaete zaetlandt liggende toe Luyssens, beclijmpt in patroons 
landen thoe Luyssens.
(f. 3v) Item noch: V pondemaete matelandt liggende thoe Ee in Tzalijngh Heijema 
goedt, geldende tsiaers: V oertgolts.
Item noch: III gouden fl. jaerlicxe rente uuyt Gerbe Hoerns goet.
Item noch: III gouden fl. jaerlicxe rente uuyt Claes Thellema goedt ter Paessens.
Item dese voors. ses gouden florenen ende noch drie pondemaete vandie 
vier pondematen boven voors., houdende den grietman Worp Roptha zijne 
gerechticheyt daer inne, zoe zij van zijn olders zijn uuijtgecommen ende weet 
geen seeckerheyt.
Item noch eenen aernts gulden uuyt Olthuysen zaete.

308  Er staat bij vergissing tweemaal ‘gehadt’; tweede keer in de tekst weggelaten.
309  Later toegevoegd.
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Item noch eenen aernts gulden uuyt Lieuwe op Felde zaete.
Item noch eenen aerents gulden uuijt Meijneaers zaete.

(f. 4r) Nawier

Desen naebescreven landen behooren totden patroon thoe Naewier in Dongerdeel etc.

Inden eersten: II½ pondemaeten meedlandts, Jannis thoe Mijtslawier naest op 
die oesterzijde ende tconvent van Sijon naest op die westerzijde.
Item noch: I pondemaete meedlandts, Jan Zijma ter Paessens naest het een jaer 
op die noorder zijde.
Item noch een pondemaete meedlandts, Homme Hettinge thoe Nes naest up die 
zuijderzijde ende de priorinne toe Weerdt naest op die noerder zijde.
Item noch: I pondemaete graslandt ende zaedtlandt tsaemen, Ypssema Kiech 
naest op de oester zijde ende Sijbe Wyethe zoon naest up die wester zijde.
Item noch: I pondemaete saedtlandts achter den pastoershuys thoe Naewier, 
Martijn Inne zoon naest op die noerder zijde ende die pastoer voors. naest up de 
zuijder zijde.
(f. 4v) Item noch: dardehalve pondemaeten liggende inden Haem, IJpsema Kiech 
naest op die wester zijde ende tconvent van Sijon naest op die oester zijde.
Summa vanden voors. patroons landen: IX pondemaeten lands.

Dese naebescreven landen behooren totten pastorie van Naewier in Dongerdeel 
oesterzijde der Paessens de welcke heer Sijbrandt, aldaer pastoer, is bruyckende.

Inden eersten: IX pondemaeten feenlandts, Jacob Janssen naestleger op die zuijder 
zijde, heer Johannes vicarius thoe Nijekercken naestleger up die noerder zijde.
Item noch: II pondemaeten feenlandts, Pijbe Kempe zoon naestleger op 
tzuijoesterzijde ende Sijbbel op Kiem naestleger up die noorderzijde.
(f. 5r) Item noch een halff pondemate feenlandts, Mertijn Jenne zoon naestleger 
op die noorder zijde ende den Heerwech naest op te zuijder zijde.
Item noch: V pondemaeten meedlants, Pijbe Cempe zoon naest op die noorder 
zijde ende Zijbbel op Kiem naest op die zuijder zijde.
Item noch: III pondemaeten meedlandts, Jacob Jans zoon naest opte wester- 
zijde.
Item noch derdalfve pondemaeten meedlandts, Douwe Eessege zoon naest op 
zuijdtoesterzijde ende die pastorie thoe Wetssens naest opte noorder zijde.
Item noch: II½ pondemaeten meedlandts, Minne Smenije naeste opt zuijdt-
oesterzijde ende Mente Tierdts zoon thoe Nijekercken naeste opte noortwester-
zijde.
Item noch derdalve pondemaeten landts, Tzerck Meijnssen naest op die wester-
zijde ende die Not ende die Hoenich van Naewier naeste op die oesterzijde.
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(f. 5v) Item noch: II½ pondemaeten saedlandts inden Haem, Zijbe Wijetke zoon 
naeste op die noerderoesterzijde ende zuijwesterzijde.
Item noch: III pondemaeten saedlandt achter den pastoers huijs tot Naewyer, 
Kempe [155] Ype zoon naeste op die zuijderzijde ende den patroon toe Naewier 
naest op die noerderzijde.
Summa vanden landen commende tot die pastorie thoe Naewier: XXXI½ 
pondemaeten landts.
Dese voors. landen zijn bezwaert met II½ roede ende II½ voet.

(f. 6r) Aelssum

Dit zijn die landen ende renten hoerende totten patroon van Aelssum in Dongerdeel 
etc.

Item inden eersten: II gouden florenen jaerlicxe rente uuyt Lemme guedt, Erns 
Mockema die zaete toecommende.
Item noch: II arents guldens jaerlicxe rente uuijt Yte Binnerts wyff goedt toe 
Mijtslawier.

Item dit zijn die vercofte renten ende landen des voors. patroons.

Inden eersten vercoft omme notrufftige oersaecken tot reparatie der kercken van 
Erns Mockema ende die voochden Gerloff upper Mem ende Lijeuwe toe Steens.
Int eerst, vercoft Meynsse Gerollsma: IIII½ pondemate toe Luyssens Uuyterdyck.
Item noch vercoft twee pondemaeten thoe Blije inde Groote Horne.

(f. 6v) Dese landen ende renten behooren totten pastorie binnen den dorpe van Aelssum 
in Dongerdeel etc.

Item inden eersten: IIII pondemaeten graslandt, Erns Mockema die naeste op die 
oester zijde ende op die noerder zijde.
Item noch omtrendt I½ pondemaeten maetlandts,310 Erns Mockema naeste op 
die oester zijde ende up die wester zijde.
Item noch: I pondemaete fenlandt, Wlcke Holdinge erffven naeste op die 
oosterzijde ende Eye Roerde up die westerzijde.
Item noch: XII pondemaeten meedtlandt, Wlcke Holdinge naeste opte 
westerzijde, Dockmera monniken de naeste op die oesterzijde.

310  Later toegevoegd.
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Item noch een weyde omtrendt IIII pondemaete landts, Auck Merckle naest op 
die zuijderzijde ende Erns Mockema die naeste op die westerzijde.
Item noch omtrendt: I½ pondemaeten fenlandts, die Heerwech naest op die 
westerzijde ende Zijepssma landen naest op die oesterzijde.
(f. 7r) Item noch I pondemaete zaedtlandts op Zijbrandahuijstra Falich, Jelth 
Haenije die naeste op die noerderzijde.
Item noch een halff pondemaete maetlandts, Wlcke Holdinge erfven naeste opte 
westerzijde ende Eye Roerde op die oesterzijde.
Item op Wetssummer Meede neyt wel: IIII½ pondemaeten maetlandts, Wets-
summer Meer naeste op die wester zijde, die Neerschoot naeste opte zuijder zijde.
Item noch: II pondemaeten fenlandts, leggende in Erns Mockema Zijd Hoerne, 
Erns landen thoe naeste ende duer wandelinge der landen aen tleen deur andere 
landen opper Hijorne verwandelt.
Facit: XXXI pondemaeten.

Item dit zijn die landen leggende aende westerzijde der Paessens, hoorende totter 
voors. pastorie.

Inden eersten: III½ pondemaeten gelegen opper Hyouwe, den Heerwech naeste 
opte oesterzijde ende Juycke naeste opte zuijderzijde.
(f. 7v) Item noch III½ pondemaete landts op Cleyenburch liggende, Elcke 
Mellema naeste op die zuijder zijde ende tconvent van Dockum naeste op die 
oester zijde.
Item noch omtrendt II½ pondemaeten maedtlandts, geheeten Katharyna Fen, 
leggende in Worp Thiessens zaete.

Item dit zijn die landen hoerende totten voors. pastorie, die welcke verwandelt zijn tot 
nuttich den pastorie omme die pastoers landen bijeen aender thoe brenghen, die zeer 
verre ende ongelijck gelegen waeren.

Item inden eersten vyff pondemaeten maedtlandts dat leen toecoemende, 
voormaels in Zijpssma maeden, nu toecommende den eygendom Eesck Hiessens 
voor vyff pondemaeten maedtlandts, leggende inde voors. pastorie landen toe 
Aelssum.
Item noch III pondemaeten die pastorie toecommende, liggende in Meynsse 
Gerroltsme landen toe Luyssens buijten dyck voor I½ Alsmara pondemate, 
liggende op Alsnera Falich.
Item III pondemaeten maedtlandts, liggende op Hyorna, dat leen toecommende 
daer II plecht toe zijn ende de abt van Dockum duer onderrichtinge de derde 
pondemate (f. 8r) heeft laeten volgen; daervoor heeft Erns Mockema twee 
Assmarra pondemaete verwandelt gegeven dat leen ofte in zijn saete Zijdt Hoerne 
geheeten.
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Dit zijn die lasten ende zwaericheyt hoerende totter voors. pastorie van Aelssum.

Inden eersten up die landen liggende opte oester zijde der Paessens I½ roede [156] 
Alsmara Schoer, buyten dat Schoer andere dycken ende Enwierum II roeden 
ende ter Paezens oeck dycken ende opte westerzijde der Paessens Werumredyck 
X voeten jaerlicx, daer vooren betaelende II½ gouden florenen ende noch die 
Crucebroeders statie tot die pastoerhuys.
Item dat leen bruyct de pastoer zelffs, alsoo hij mit zijn arbeijders ende boeden 
die schaemellen cost aff heeft getauxeert op XV gouden fl. met dat ongelt.

(f. 8v) Luyssens

Dese naebescreven landen ende renten hoeren totten pastorie vanden dorpe Luyssens 
ende overgegeven bij heer Marcus Egberti, pastoer in Luyssens.

Item inden eersten: XVIII pondemaeten landts daer pastoershuys staet, naeste 
tusschen den Buerewech ende Fycke Kinnnema311 ende Aebe Suycxssma beclempt.
Item noch: XIIII pondemaeten landts liggende op die Cryege, daer welcke Jussma 
naeste up die wester zijde, die vicarie naeste op die oester zijde.
Item noch VII pondemaeten landts, den kielder312 thoe Sijon naeste op die zuijder 
zijde ende Fycke Kinnnema313 op die noerder zijde.
Item: V pondemaeten landts, genoempt die Santwech, Fijcke voors. op die zuijder 
zijde ende Heins Tijepke zoon op die noerderzijde.
Item noch VII pondemaeten landts in een beslooten camp, Douwe Bourmannie 
naeste up die zuijder zijde ende die Heerwech op die noertzijde.
(f. 9r) Item noch III pondemaeten, op die Halle genampt, Aebe Zuycxssema op 
die ooster zijde ende Douwe Gimma erfgenamen op die westerzijde.
Item noch drie pondemaeten landts up Luyssma Kolcken byde twee pondemaeten, 
Thomas Jelmaers zoon up die westerzijde ende Zacke ter Paessens op de 
oesterzijde, ende die andere pondemaeten Aebe Zuycxssma op die westerzijde 
ende Foeck Melcke zoon opte oester zijde.
Item noch: II pondemaeten gelegen Inde Zonne geheeten, het jonge leen naest 
op die zuijder zijde, Baucke Heemstre op die noerder zijde.

311  Lees ‘Kinnema’.
312  Lees ‘kellenaar’.
313  Lees ‘Kinnema’.
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Item nu tyds als inden jaere XLIIII verhuijert voor vyfftich gouden floerenen; 
vanden selffden wordt weeder affgetoegen XIIII gouden florenen van oncosten 
ende lasten den vier bijden314 oerden, predicanten, monincken, schoelmeesteren, 
den sevendach te voeden wijn, missebroot, keerssen upten altaeren etc.
Boven dit int onseeckere als timmeraigie der huyssen, last der dycken hoewel nu 
tijds dus es verhuijert nochtans naest zeeckere allen jaeren pleegen soo veele te 
gelden.
(f. 9v) Item noch uuyt Ydsalda steede XI pondemaeten, noch uuijt Dextre steede: 
XVIII st.
Noch uuyt Hael Hemstre steede thoe Morra: IIII st.
Noch eenen stuver uuyt Jannis steede te Morra.
Summa vandie voors. landen bedraegen: LIX pondemaeten.
Ende die rente gedraecht: XVIII gouden fl.

Dese naebescreven landen ende renten hooren totten vijcarie toe Luyssens.

Item inden eersten: III pondemaeten gelegen int Lange Landt, Jelmer Tyepke 
zoon naeste op die noerdenzijde ende Douwe Burmanie up die zuijder zijde.
Item noch een pondemaeten landts gelegen int Lange Landt, Thede toe 
Mijtslawier naest op die noerderzijde ende Zuijerdt Dextre op die zuijder zijde.
(f. 10r) Item noch een pondemaeten landts op die Trijdinge, Luijppe Jelderde toe 
naeste op de zuijder zijde ende Johan up die noerder zijde.
Item noch I½ pondemaete landts ende III assen,315 Foelcke Jouwersma naest op 
die zuijder zijde ende Luyppe up die noerder zijde.
Item noch ½ pondemaete landts gelegen up die Trijdige, die pastorie up die 
noerderzijde ende die kelder thoe Sijon op die zuijderzijde.
Item noch ½ pondemaete landts gelegen up die Rijme, Worp Ropta naeste op die 
wester zijde ende Rijppe up die oesterzijde.
Item noch: V pondemaeten landts feenlandt, Belcke Jouwersma die naeste up 
beyde zijden naeste.
Item noch: II pondemaete Mensse Geroltssma die naeste op die oester zijde.
Item noch I½ pondemaete in Felcke Melcke zoon feen liggende, ende Foelcke die 
naeste aen beyde zijden.
(f. 10v) Item een pondemaete landts Aeijma Cleijn Kolcken gelegen, heer Douwe 
die naeste up die oesterzijde ende IJpe Douwe zoon op die westerzijde.
Item noch IX anssen landts op Luyssma Kolcken, Foecke Melcke zoon naest op 
die noerderzijde ende Enthe scroer op die zuijder zijde.

314  Lees ‘biddende’.
315  Lees ‘enssen’ of ‘anssen’.
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Item noch: een pondemaete landts, Aulta316 toe Wee de naeste op die oesterzijde 
ende eene toe Morra op die westerzijde.
[157] Item noch een pondemaete landts leggende toe Langewegeseynde, Auka 
voors. op die westerzijde ende Wepke Leuwe zoon op die oesterzijde.
Item noch een pondemaete leggende in Fycka Nijefen ende den selffden aen 
beijden zijden naeste gelandt.
Item noch een pondemaete landts ende III anssen, Wolka Jouwersma daer in 
gelegen ende den selven naest aen beyden zijden.
(f. 11r) Item twee huyssteeden, elcke huysteede eenen gouden fl. te huijer geldende.
Item uuyt Ysalda guedt jaerlicx: XI st.
Item uuyt Dextre steede jaerlicx: XVIII st.
Item uuyt Althuysen steede jaerlicx: IIII st.
Item uuyt Johannis thoe Morra steede jaerlicx: I st.
Item die voors. pondemaeten verhuijert een paert voor eenen karolus gulden ende 
een paert meer ende de sommige min, ende dese landen overgegeven bij heer 
Jacob, vicarius in Luyssens.
Somma van dese voors. landen: XXXVI pondemaeten.
Die rente bedraecht: IX gouden fl.

(f. 11v) Nyekercken

Dese naevolgende landen behooren totten patroon binnen den dorpe Nijekercken.

Item inden eersten een saete, groot zijnde omtrendt: XXX pondemaeten 
zaedtlandt ende fenlandt, tsaemen in een stuck liggende, daer naest bijgelandt es 
Juyck Aebema op die zuijderzijde.
Item noch vier pondemaeten meedtlandt, Zijbet ter Paezens naest up die wester 
zijde ende Zijbet toe Morra op die oesterzijde.
Item noch acht pondemaeten fenlandt, die pastorie van Nijekercken naest op die 
zuijderzijde.
Item noch VI pondemaeten meedlandt, dat convent van Marigaerden naeste op 
die zuijderzijde.
Item noch IIII pondemaeten landts liggende op de Grouw in Foelssma goedt.
(f. 12r) Item noch III pondemaeten meedlandt hoorende tottie kosterie van 
Nijekercken.
Summa van die voors. landen: LV pondemaeten.
Die renten vanden landen voors. gedraegen: L gouden fl. VIII st.

316  Lees ‘Auka’.
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Dese naebescreven landen behooren tot die pastorie van Nijekercken in Dongerdeel etc.

Item eersten XXX pondemaeten zaedtlants in een stuck, den Heerwech naeste op 
die noerder zijde ende tconvent van Maerigaerdt naest op die zuijderzijde.
Item noch VII pondemaeten meedlandt leggende toe Foudum, Peer Gosselijnck 
tselve nu ter tytes bruijckende ende Peer voors. op beijde zijden naeste belandt.
Item noch: VII½ pondemaeten leggende in Angijum Kolcken, Hille Heemstra 
naeste op die zuijder zijde ende Jan Zijme op die oester zijde.
(f. 12v) Item noch: VII½ pondemaeten landts leggende bij Douwe Gercx zoons 
huijs, die erffgenaemen van salige Suijck Wijnge op die noorderzijde naeste ende 
die vicarie toe Nijekercken op die zuijder zijde naeste.
Item noch XII pondemaeten landts leggende up Baerchhuysterameede, Auck toe 
Wee naestelegere op die zuijder zijde ende tconvent van Sijon naest op die oester 
zijde.
Item die koefeennen ofte graslandt mit Douwe Gercx zoon landen als vyff ende 
vyfftich pondemaeten, den Heerwech naeste up die zuijder zijde.
Summa vanden landen hoerende totten voors. pastorie: hondert ende L ponde-
maeten.
Die rente vanden voors. pastorie bedraecht: LIIII gouden fl.

Dese naebescreven landen hoerende totter vicarie van Nijekercken in Dongerdeel etc.

Item inden eersten VII pondemaeten landts Tijellefeen, die pastorie van 
Nijekercken naest up die zuijderzijde ende tconvent van Sijon op die noerderzijde.
(f. 13r) Item seven pondemaeten zaedtlandts, die pastorie van Nijekercken naest 
up die zuijdersijde ende den Heerwech up die noerder zijde.
Item noch: II pondemaeten meedtlandt, den Heerwech up beyden zijden naeste.
Item noch IIII pondemaeten meedtlandt, den patroon van Nijekercken op die 
[158] noerdersijde ende die pastorie van Nyekercken naest op die oesterzijde.
Item noch acht pondemaeten feen, die pastorie van Nijekercken op beyden sijden 
naeste.
Item noch: VI pondemaeten meedtlandts, die pastorie van Nijekercken naest up 
die suijdersijde ende tconvent van Bethlehem naest up die noerdersijde.
Somma van dese voors. landen: XXXIII pondemaeten lants.
De rente vande vicarie voors. ghedraecht: IX gouden fl. XIIII st.

(f. 13v) Angyum

Opten Xen augusti anno XVc XXXVII zijn pastoeren, priesteren, heerscappen, 
eygenerffden ter eenre, Thielke Hottie zoon, Focke Melle zoon, Douwe Eyghe 
zoon, kerckvoechden ter andere zijde, voor my heer Tiaert van Bourmannia, ridder 
Keyserlycke Mayesteyts Raedt ende commissaris vanden Hove, president ende 
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raede ordonneert, voor mij compareert inden kercke toe Angijum Dongerdeel 
etc. omme de reeckeninghe ende reliqua317 te doen ende vande kercke landen, 
renten ende guederen van ytlicke jaeren voor anno XVc XXXVI verscheenen, 
ende hebben ten eersten mij voorgelecht een reeckeninghe vanden kerckelanden 
ende guederen als naebescreven.
Item inden eersten: VIII pondemaeten zaedtlandts, die Obbe op die Rijep es 
bruijckende, ende heeft dus lange te huijer gegolden: VI gouden fl. ende sal nu 
gelden VIII phillippus guldens ofte Obbe voors. sal geholden wesen die landen 
te verlaeten ende alsdan die voors. landen uuyt te laeten roepen over den kercke, 
den meesten penningen daervooren biedende, waer aff die twee pondemaeten 
Douwema ende Beyntiama naestlegers ende noch twee pondemaeten Thijetke 
Hottie zoon ende Beyntiama naestlegers, die ander IIII pondemaeten Beyntiama 
op beijden zijden naestlegers.
Item [...]318 pondemaeten in Hollinge Meedtfeen, die daer die voechden kopet 
habba van Jenna Holdinga, dus lange gegolden (f. 14r) toe huijer eenen gouden 
floreen ende sal nu gelden twee karolus gulden, doch dat Botto Holdinga daer aff 
heeft geprotesteert, behoudelyck zijn recht dat men meer schuldich es zoe een fl. 
ende geen pondemaete, ende sal wel sulcx verclaeren by olde registeren.
Item noch: I pondemaete maedtlandts, die den pastoer tot Nijekercken nu es 
bruyckende, ende heeft dus lange gegolden eenen halven floreen toe huijer ende 
sal ny gelden XX st., Tiepke Zijoerda erffven ende Polte Auuckema naestlegers.
Item noch: III pondemaeten landts die Ael Bauckema nu es bruyckende, 
coemende van Enthe thoe Aerdt ende heeft dus lange gegolden: twee hoornckens 
guldens toe huijer ende sal nu gelden twee karolus guldens, ende Poppo Mellema 
ende Ael Bouckema naestlegers.
Item noch: VIII pondemaeten landts geheeten Deytiefen, gelegen bij de 
Claeyhammen ende heeft dus lange gegolden: VIII phillippus gulden, Douwe 
Wege zoon naestleger ende den Heerwech streckende in die Kolcken naest 
bygelandt.
Item Gherck Jacobs zoon een thuijn achter zijn huijs (f. 14v) ende sal daer vooren 
die clock touwen verwaeren alsoe hij aengenoemen heeft voor den commissarijs, 
voors. pastoer toe Aengijum naestbygelandt.
Item Zuerdt thoe Eesum eenen halven gouden floreen gevende te huijer van zijn 
steede.
Item Cornelis weever eenen arens gulden ghevende van zijn stede bij Wijttama 
huijs.
Item Zijpke Bouwe zoon eenen gouden floreen ghevende te huijer van een steede.

317  Latijn: overgebleven zaken; handel overschot van onvereffende schuld.
318  Niet ingevuld.
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Item noch een pondemaeten landts, die Wytlama toe Hanghahusum ende dus 
lange te huijer gegouden heeft eenen halven gouden floreen, ende sal nu gelden 
eenen karolus gulden, Auck toe Hebe319 ende Tyobren Peeters zoon naestlegers.
Item uuyt Wyttama staete thoe Hanghehusum heeft de voors. patroon jaerlicx 
eenen halven gouden floreen.
(f. 15r) Item Tyepke Luytma drie jerden up uuyterdycken van dyck in slyck in 
Lyutma fen: XII stuvers toe huijer huer, uuytkoemen van Rijnthie Lijottama heer 
Hiddo Cammingha ende Fecko Melcke zoon, becleijmpt in Lyottama landen up 
die uuyterdijcken ende naestlegers.
Item Foecx grietman den steede ende zijn hoff the huijer geldende: XXVII st.
Item Ysbren smidt een steede voor: XVIII stuvers te huer geldende.
Item Douwe Eye zoon een pondemaete landts ende bij dat convents VIII 
pondemaeten.
Noch X anssen in Douwe voors. nije fen ende dat twee hoerenties guldens te 
huijer dus lange gegolden heeft. Noch Douwe voors. een pondemaete ende dat te 
huer dus lange gegolden heeft eenen aernts gulden ende sal nu gelden II½ karolus 
guldens.
Item Meynt weever I½ pondemaeten landts, leggende inde Tylfen, te huer 
geldende drie hoerenckens guldens, die prebende tAngijum ende Sijbren Bouwe 
zoon de naeste bijgelandt.
(f. 15v) Item noch heeft die patroon vyff gouden florenen jaerlicxe renten up die 
moelen tAengijum ende dat up eenen weedercoep tot allen tyden den molenaer 
oft zijnen erven belieft met een summe van penningen als LXXV gouden florenen 
eens.
[159] Item noch Aesge toe Eaert van Ytze landen: II½ pondematen landts 
liggende bijde Grenewen bij Rijpka fen.
Item noch II½ pondmaeten bijde Billigha Herna in Pytere Fen.
Item noch twee pondemaeten landts leggende in Wilma Hemmerijck bij 
Eeskampt.
Item noch Yttze steeden daer dat huijs op staet toe Taerdt, dus lange gegolden 
heeft: IIII gouden florenen, ende sal nu gelden: VIII karolus guldens.
Item Zijdt Ente zoons guedt thoe Taedt eenen halven gouden floreen te huijer, 
ende daervoere sal waeren een pondemaete in Algersme Fen, Zijdt selffs die naeste 
bygelandt.
(f. 16r) Item Rijpke guedt thoe Taerd: III½ aerents gulden rente, daer Wyge ende 
Wytzs toe geleyt hebben, ende dit es tlandt daer die patroon jaerlicx zijn rente uuijt 
buerende es, uuyt III½ pondemaeten landts liggende op Wobma Uuterdycken, 

319  Lees ‘Hwee’.
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ende uuyt die voors. III½ pondemaeten sullen oeck die twee priesteren bueren 
jaerlicx een yder eenen arents gulden, ende dit bytioght Douwe Wege zoon, dat 
aldus omme desse renten voors. es.
Item Luybert weever eenen hoernckens gulden thoe huijer van een steede.
Item Fije schoenmaicker die steede daer Ghepck up plach te woonen ende noch 
woondt, thoe huijer gevende: XIIII st.
Item: III pondemaeten commende van Abel Bauckema, die patroon selffs bijgelandt 
ende heer Bauck, pastoer toe Raerdt, met Poppe Mellema in een stuck beclempt 
ende naestgelandt, elcke pondemaete te huijer geldende eenen karolus gulden.
Item die patroon een pondemaete feenlandts leggende bij Onghast te 
Rautmersweij, uuijtcoemen van heer Thoemas, ende sal totten hoechsten pryse 
verhuijerdt worden, ende dese pondemaete es verlaeten van heer Jouw ende die 
huijer quijtgescholden ende daermede voergaende actien met heer Jouw ende die 
kercke cesseert, nu geldende een karolus gulden.
(f. 16v) Item die patroon een steede daer Feytke Ereemens nu bruyct, toe huyer 
gevende XVI stuvers, ende die steede es verlaeten vanden pastoer heer Mathijas, 
ende die reste vande huijer quytgescholden, ende daer mede allen actien voor 
datum desen annulleert mit die pastoer ende die kercke.
Item noch een steede die Meijnt weever den patroon besproocken heeft, doch 
dat zijn achtergelaeten huysvrouwe die tot hueren lyffstondt gebruycken ende 
bewoenen sal.
Item noch omtrendt vyff pondemaeten die de koster toe Aengijum nu gebruyct, 
waer aff die drie pondemaeten leggende up die Moerschorwen, Geldert Popke 
zoon ende Willemken tot Dockum naeste, de twee pondemaeten geheeten 
die Carcontien, leggende bij Aengijum bueren, Thietke Hottie zoon ende den 
Heerwech naastgelandt, daer van elcke pondemaete te huijer soude gelden eenen 
karolus gulden.
Item dit es alsoo ende prouffyt bijden commissarius voors. bevonden ende 
geordonneert dat allen pachten, hueren, landen ende steeden sullen betaelt 
worden voer meyendach. Indien sulcx nijet geschiede, sullen die geene daer 
landen ende renten ende steeden inden pacht hebben ende die voochden al eenen 
wel die pacht exequeren binnen veertien daegen daer nae off selffs thoe betaele 
ende ob te leggen.
(f. 18r)320 Item die voechden sullen altijt gehouden wesen eenen eedt te doene 
omme huere administratie ende upten XVIen dach mey reeckenscap te doene in 
presentie vanden pastoer, priesters, heerscappen, egenerffven ende over die kercke 
gesproocken omme daer bij te coemen vandie ingeseetenen wije soo dat belieft 

320  Bij de nummering heeft de kopiist folionummer 17 overgeslagen; dat heeft hij zelf genoteerd 
aan de bovenzijde van de folio: ‘xvij is vergeeten’.
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inden kercken, ende soe sal daer moegen een vande olde voochden uuijtgaen ende 
die olde voechden een nieuwe thoe kiesen bij discretie der priesters, heerscappen 
ende egenerffven voors.
Item dat oeck die olde voichden huer reeckenscap alsdain claermaecken ende 
overleverende in handen vandie nijeuwe voechden van huere ontfange ende 
uuytgeve et reliqua.
Item dese parceelen van landen boven gespecificeert zijn zeer bezwaert met dycken, 
jaertaxen, schattinge van zijlen, diepten, wegen ende andere dier gelycken.

(f. 18v) Dese naebescreven landen ende renten hoerende totten pastorie van Angijum 
in Dongerdeel etc.

Item inden eersten een feen leggende bij oest oemt heem, groot zijnde omtrent 
vyff ofte ses pondemaeten, de pastoer selffs es bruijckende, werderende elcke 
pondemaete voor eenen karolus gulden ofte eenen phillippus gulden.
Item noch een feen groot zijnde vier ofte vyff pondematen, verhuijert Gabbe 
Hempke zoon voor VI gouden florenen tsiaers, naestleger op die suijder zijde 
Worp [...],321 Zaecke Witzama up die suijder zijde.
Item noch twee pondemaeten feenlandts Aeltze timmerman gehuijert heeft voor 
twee karolus gulden, Zaecke Wietzama erffgen. naest opte noertoester zijde ende 
tzalige Tiepke Zijerda erffgen. naest op die noertwester zijde.
[160] Item noch twee pondemaeten feenlandt die Foecke scroyer gehuijert heeft, 
elcke pondemaete voor eenen gouden floreen, Foecke Melcke zoon naest op die 
oester zijde.
Item noch een pondemaete die pastoer selver es bruijckende, ende werderende 
voor eenen gouden floreen, Tijepke Zijoerda saliger gedachtenisse erffgenamen 
naest op die zuijderzijde ende Poepe Monte zoon op die noerderzijde naest.
(f. 19r) Item noch een feen groot zijnde omtrendt vyff ofte ses pondemaeten die 
Gerck Jacobs zoon gehuijert heeft, die pondemate voor XVII stuvers, het convent 
toe Dockum naeste op die zuijder zijde ende Thietke Hottie zoon naest op die 
noerder zijde.

Hier nae volgen die meedelanden behoorende totte voors. pastorie van Angijum.

Item inden eersten ses pondemaeten die Aene Melcke zoon inde huijer heeft, die 
drie pondemaete voor III phillippus guldens ende die ander drie pondemaeten 
Elcke van Hollinge erffgenamen naest up die noerder zijde.

321  Niet ingevuld.
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Item noch III½ pondemaeten die Foecke Melcke zoon es bruijckende, elcke 
pondemaete voor eenen keysers gulden, Hille Heemstere naeste op die 
noerderzijde ende Minne Juycke zoon naest op die zuijder zijde.
Item noch III½ pondemaeten den pastoer es selffs bruijckende, den Heerwech 
naest op te noerder zijde ende salinge322 Wilcke Hollinge erffgenamen naest up 
die zuijder zijde, die pondemaete werderende voor eenen karolus gulden.
(f. 19v) Item noch: III pondemaeten landts die pastoer es selffs bruijckende, den 
Heerwech naest op die zuijderzijde ende tconvent van Dockum naest op die 
noerderzijde, werderende elcke pondemaete voor eenen karolus gulden.
Item noch ses ofte seven pondemaeten landts leggende op den Beempt inde Zee 
ende dat een werdt maer halff landt gereeckendt ende dat duer twaeter, voor II½ 
gouden fl.

Item hier nae volgen die zaedtlanden horende totten voors. pastorie van Angijum.

Item inden eersten IX ofte X pondemaeten landts daervan die pastoir twee van 
heeft verhuijert Gerck Jacobs zoon.

Item hier naevolgen die landen ende renten, die den pastoer toe Aengijum heeft uuijt 
die zaettien ende andere steeden, competerende het personaetscap voors. duer usantie 
ende tenoer des foerlegers.

Item inden bueren tAngijum een steede daer Gerck Jacobs zoon ende Auck zijn 
huysvrouwe op woonende, uuijtgaende: I gouden floreen jaerlicxe rente.
(f. 20r) Item Jenda guedt XII st. jaerlicxe rente daer eenen op woondt Wigbolt 
geheeten.
Item Bolthie guedt daer Zijme up woondt: I gouden fl. jaerlicxe rente.
Item Joedema guedt daer eenen up woondt Claes geheeten, een halff gouden 
floreen rente.
Item die steede daer Eelcke schoenmaecker op woondt, XII st. renten.
Item Heytssem guedt daer Thijeele Holtie zoon op woondt, III st. renten.
Item daer Aene Reijners zoon up woondt, een pondemate seven stuvers ende 
sestien aenssen, ½ gouden gulden jaerlixe renten.
Item die steede daer groote Jaerich op woondt: VII st. renten.
Item Jeppema guedt daer Johannes ende Juijcke op woonen, eenen halven gouden 
floreen.
Item Foeckema guedt: VI stuvers.

322  Lees ‘salige’.
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(f. 20v) Item een steede daer Feiscke cremer op woendt, eenen halven gouden 
floreen renten.
Item Thema steede een halven gouden fl. renten.
Item Pijba steede daer Tiepke op woondt: XVIII st. renten.
Item die steede daer Pijbe byde moelen op woont VI st. renten.

Dese naebescreven landen behooren totte vicarie toe Angijum in Dongerdeel etc.

Item inden eersten: XII pondemaeten feenlandt op die oestersijde Hilligawech 
ende Worp Tzoessens naeste up die westerzijde, ende den vicarius es bruijcker 
vanden landen.
Item noch een fenne groot zijnde omtrendt acht pondemaeten, up die oesterzijde 
Gabba thoe Betterwird, up die westerzijde de naeste Ansck Poepma, ende den 
selven vicarius is bruyckende vandeselven landen.
(f. 21r) Item noch een fenne groot wesende omtrendt IX pondemaeten, op die 
suijder zijde naeste Foecke Melcke zoon, op die noerderzijde Ayll Jumgama ende 
tclooster toe Syon ende Abe Zuycxma bygelandt, denselven vicarius es bruycker 
der landen.
Item noch een fenne groot wesende omdtrent IIII pondemaeten, op de suijderzijde 
Minne Juycke zoon, op die noerderzijde die pastorie toe Angijum, ende deselve 
landen worden oeck gebruyct vanden selven vicarius.
Item noch een fenne groot zijnde omtrendt: IX pondemaeten, op die wester zijde 
Botto Holdinga, up die oesterzijde Minne [161] Juycke zoon, verhuyert elcke 
pondemaete voor een karolus gulden.
Item noch een stuck zaedtlandts hietende in Hollinga Kaegh, groot zijnde 
omtrendt V pondemaeten ende twee anssen, up die oester zijde den Heerwech 
ende up die westerzijde Worp Ropta, ende noch een acker inden selffden Kaegh, 
groot wesende omtrendt vier anssen, opte ooster zijde Worp Ropta ende opte 
westerzijde Botto Holdinga, ende dit voors. landt geeft den vicarius zijn meijer 
toe halff zaedinge.
(f. 21v) Item noch een stuck zaetlandts groot zijnde omtrendt323 I½ pondemaeten, 
Ziuwert Jeppe zoon kinderen naeste opt noerdt, ende oeck de meijer thoe halff 
zadinghe.
Item noch een stuck saedtlandts groot zijnde omtrendt IIII pondemaeten, 
toegelecht van salige heer Johannes, ende voor dese vier pondemaeten zoe moet 
die vicarius dienen allen int eeuwich duerende een jaergetydt inde kercke ende 
int thuys met eenen goede tonne biers ende twee taeffel volcks ende twee die 

323  Hierna doorgehaald: ‘vier’.
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naeste uuytgeseeten priesters ende huer presentie, Willemken te Dockum up die 
noorder zijde die naeste ende meester Merten van Naerden up die wester zijde 
ende dese voors. pondemaeten geeft den vicarius thoe halve sadinghe.
Item noch een stuck zaedtlandts groot omtrendt een pondemaete, opte noorder 
zijde Kleyn Bauck geheeten die naeste ende op de zuijder Eye Jeppeme kinderen, 
ende bruyckt oeck den meyer thoe halff saedinge.
Item noch een stucke saedtlandts omtrendt een pondemaete, Eye Jeppema 
kinderen naest op die zuijder zijde ende Zybrant Bouwe zoon opte noorderzijde, 
ende tselve bruyct den meijer thoe halff zaedinge.
Item noch een stucke saedtlandts groot omtrendt III pondemaeten, op die 
zuijderzijde Taecke Zijbada ende upte noerderzijde Griet Fangija thoe naeste, 
ende tselve bruyct den vicarius selffs.
(f. 22r) Item noch een stucke maedtlandts groot omtrendt twee pondemaeten, 
opte noerder zijde doctor Peeter ende up die zuijderzijde Zybrandt Bouwe zoon, 
verhuyert voor twee karolus gulden tsiaers.
Item noch een pondemaete gelegen inde Horne, Luybren Bouwe zoon naest 
op die noordersijde ende Popt Munthie op die zuijder zijde, verhuijert voor I½ 
karolus gulden tsiaers.
Item noch IIII stucken maedtlandts liggende Suyrefen, tsaemen groot zijnde 
omtrendt VI pondemaeten, waer het een stuck Worp Roptha ende Lieuwa 
thoe Eesta met omgangen landt op de zuijderzijde naeste gelandt ende Anna 
Ziverda ende Jouyck Boncha kinderen op die noerderzijde ende dat ander stuck 
die prebende thoe Angijum op te noerder zijde ende Pyma erffgenamen up die 
zuijderzijde ende derde stuck Peijme erffgename up die westerzijde ende Gabe op 
Koechsdyck op die oester zijde ende dat vierde stuck Gaebe voors. op de oester 
zijde ende op de westerzijde, dese vier stucken landen worden verhuijert tsiaers 
voor ses karolus gulden.
Item noch een pondemaete ende IIII anssen, welcke Holdinga kinderen op die 
noerder zijde ende dat tjongerleen thoe Luyssens op die zuijder zijde, verhuijert 
voor eenen phillippus gulden tsiaers.
(f. 22v) Item noch een halff pondemaete zaedtlandts, Juyck Hermans zoon op die 
westerzijde ende Douwe Eye zoon op die oesterzijde naeste.
Item noch een stuck van negen anssen feenlandt, dat clooster thoe Werdt op die 
oesterzijde ende den patroon toe Aengijum op die westerzijde.
Item noch een stuck groot zijnde: III anssen streckende mit die oester zijde 
Wietzie op Gallinge steede, Weeskens landt op die zuijderzijde ende noerder zijde 
tusschen twee heeren wegen, verhuyert voor I½ karolus gulden.
Item noch hebben die pastoer ende vicarius tsaemen: I pondmaete landts, die 
patroon toe naeste op die noerderzijde ende op die zuijder zijde, verhuyert 
tsaemen: XVIII st.
Item noch een pondemaete liggende ter Paessens buytensdycxs, een guedt daer 
nu een op woondt geheeten Baucken Lyeuwe zoon, ende dat convent van Sijon 
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naeste op die beyde zijden, verhuijert zijnde voor eenen halven gouden fl.
(f. 23r) Item noch een pondemaete buytendyck toe Angijum in een zaete daer nu 
een op woondt, Paulus Gerts zoon genoempt, op die wester zijde Anschen Popma 
erffgenamen ende op die oesterzijde Gijlet Hestama erffgenamen, verhuyert voor 
eenen halven phillippus gulden.
Item noch een halff pondemaete, Thomas Jelmaer zoon naest op die zuijder zijde 
ende Minne Smenghie opdie noerderzijde, verhuijert voor eenen halven gouden 
fl.
Item noch een halff pondemaete, Anne Reyner zoon op die zuijder zijde ende 
Lyberen Peers zoon op die noerderzijde, verhuijert voor: IX st.
Item noch heeft den vicarius een halff pondemate in Douwe Weghe zoon saete.
Item noch een pondemate landts, den vicarius ende den pastoer tAengijum 
tsaemen.
Item noch een pondemaete.
Item noch heeft den vicarius ende den pastoer tsamen een steede, op die noerder 
[162] zijde Hebbe steede naeste, ende dese voors. steede met die II½ pondematen 
gelden te huijer eenen phillippus gulden.

(f. 23v) Hier nae volgen die pachten ende renten hoorende totte voors. vicarie van 
Angijum.

Inden eersten Pijbe by den moelen: XVIII st.
Item Bolra guedt: I gouden fl.
Item Zijdt pelssens steede: XX st.
Item Douwe Eye zoon: IIII½ st.
Item Eyssega goedt: ½ gouden fl.
Item Eyssegha guedt toe Angahuysem: XVIII st.
Item Hebbema goedt: VII st.
Item Ingea: XII st.
Item Jeppema: ½ gouden fl.
Item Jellert toe Taerdt: IX st.
Item Jetze Herne: XI st.
Item Gallinga steede: I½ gouden fl.
Item Nijtinga: IIII½ st.
Item Hebbema toe Ee: IIII½ st.
Item Anna Reyners zoon ende Olcke schoenmaicker, den pastoer ende den 
vicarius, tsaemen: ½ gouden fl.
(f. 24r) Item Menname: ½ gouden fl.
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Item Joudame: een324 gouden fl.
Item Pieter Wouters zoon van zijn steede: XVIII st.
Item Zijpma: ½ gouden fl.
Item Zijbada: XVIII st.
Item Douwama: XII st.
Item Tamma: ½ gouden fl.
Item Wobama: XX st.
Item Popt Minthra: IX blancken.
Item Thomas Jelmaer zoon: IX st.
Item voor dese prouffyten es den vicarius geholden metten pastoer te holden wijn 
ende broot inde kercke, waer aff dattet gedraecht elcken persoon wel: II gouden fl.
Item noch es hij schuldich te ontfangen die Minnebroeders tweemael tsiaers, die 
eerste reyse jaersavondt, met noch twee andere mannen, ende blijven toe mijnen 
huyse vier daegen, ende noch op Witten Donderdach ende op ten Gueden 
Vrydach ende Assentie Domini, ende oeck moet hij ontfangen die broeders 
uuyten Eylst ende die Cruijcebroeders in dat ander jaer, ende alsoo onse landen 
zwaerlijck belastich zijne mijt dijcken, soo eest dickwils dat die landen soo veele 
nijet moegen opbrengen.

(f. 24v) Dese naebescreven landen ende renten hooren totten prebenden van Angijum.

Item inden eersten V pondemaete feenlandts bij Wijbbema huijs ten naesten 
opten oester zijde ende up de westerzijde Gaube Rombes zoon ende teneijnde 
doctor Peeter, bezwaert mit seeckere dijcken ende selffs bruycker.
Item noch een stuck fenlandts groot zijnde VIII pondemaete waervan die twee 
selffs bruycker ende dander ses verhuyert, de pondemaete voor eenen phillippus, 
bezwaert met dycken, ende dese thoe naeste op die oesterzijde, ende op de 
westerzijde salige Zijercke Galema erffven, op die suijder zijde Bottha Holdinga.
Item noch II½ pondemaeten landts hietende up die Naedelen, op de westerzijde 
die pastoer thoe Aengijum ende up toest Botto Holdinga, verhuijert voor eenen 
phillippus gulden elcke eenen pondemaete.
Item noch IIII anssen zaedlandts, op die noerder zijde Opderpt thoe naeste ende 
meester Maerten van Naerden op die zuijderzijde, verhuert Frederijck scroer 
voor: IX st.
(f. 25r) Item noch vier pondemaeten fenlandts bij Bonte Huijs thoe naeste op die 
westerzijde ende die pastoer toe Nes, opte oesterzijde Botto Holdinga, verhuyert 
den pondemaete voor eenen fl.

324  Verbeterd uit ‘½’.
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Item noch I½ pondemaeten landts up Luijssema Kolcken, ende het es omgaende 
landt van jaer toe jaere, soo datmen die naesten nijet en weet, zelffs es bruijckende.
Item een pondemaete maetlandts inden Tresen, op die zuijder zijde toe naeste 
patroon tAngijum, op die ooster zijde den Heerwech, selffs es bruijckende.
Item noch een pondemaete meedtlandts inden Surfen toe naeste op die 
suijderzijde, ende heer Douwe vicarius tAngijum op die westerzijde ende Minne 
Sijme zelffs bruijckende es, ende zeer bezwaert met dijcken.
Item noch een pondemaeten landts, tconvent toe Werdt op die oesterzijde ende 
op te wester zijde heer Baucke thoe Rauwert van zijn patromonije guet, verhuijert 
dus lange voor IX st.
(f. 25v) Item noch II½ pondemaete by Taerdt op die oesterzijde, ende Douwe Eye 
zoon op die noerder zijde, ende verhuijert elcke pondemaete voor: XX st.
Item noch: II pondemaeten by Taerdt de naeste op die oester zijde ende Zijdt 
Enne zoon, Jeldert Popke zoon op die westerzijde, verhuijert elcke pondemaete 
voor XX st.
Item noch een halff pondemaete landts gelegen in Eysseghe Dedders zoon nije 
fen, verhuijert voor VII stuvers ende bezwaert met IX voeten dijcx.
[163] Item noch II½ pondemaeten saedtlandts bij Tiaerdt opte westerzijde ende 
meester Maerten van Naerden op die oester zijde, verhuijert Douwe Yens zoon 
voor: XX [st.] elcke pondemate.
Item noch: dardehalve pondemaeten meedtlandts op Esuma Kolcken, Meynt 
thoe Engwierum naeste op die zuijder zijde, ende Douwe Weges zoon verhuijert 
de pondemaete voor: XX st.
Item noch: I pondemaete landts leggende in Douwe Weges zoon fen, verhuijer[t] 
voor: IX st.
(f. 26r) Item dese voors. landen zijn hierenboven breeder bezwaert met onder-
holdinge vanden zijll ende mitten Heerwech, daer die voors. in veel plaetssen aen 
paelen, ende aende generaele schattinge etc.

Dit zijn die huysteeden ende uuyt de goederen die totter voors. prebende behooren.

Item dat heijm toe Terdt daer Douwe Dedders zoon op woondt: XIIII st.
Item dat heym bij die zijll daer Douwe Boeger op woendt XIIII st.
Item die steede daer Feijtke Milcke zoon op woondt: XXXVI st.
Item die stede daer Gaebe Rombes op woondt: XXXVI st.
Item die steede daer Bruijn schoenmaicker op woont: XXV st.
Item die steede daer Gerbren op woondt: VIII st.
Item die steede daer Auck de wedue up woont: XIIII st.
Item die steede daer toe naeste: VI st.
(f. 26v) Item uuyt Yesma guedt: XII st.
Item uuyt Nijethuygen goet: I gouden fl.
Item Ye ter Herne uuyt zijn besidt: IX st.
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Item uuyt Zijbada guedt: IX st.
Item uuyt Luytma guedt: XIIII st.
Item Indama guedt: XIIII st.
Item uuyt Thomas Jelmaer zoon: IX st.
Item uuijt Wobbema guedt: XVI st.
Item uuyt Douwema goet: III st.

(f. 27r)325 Engwierum

Dese landen hooren totten personaetscap van Engwierum ende overgegeven bij heer 
Wietke, pastoer toe Enwierum.

Inden eersten: X pondemaeten feenlandt gelegen tEngwierum, op te noorder 
zijde naeste tconvent van Dockum ende de westerzijde Emck Donije.
Item noch: III pondemaeten fenlandt, op die westerzijde naest die pastoer selffs 
ende up die noerderzijde Douwe Taeckema.
Item noch: VIII pondemaeten meedtlandts, Aencke Douwe naeste op die noorder 
zijde ende Zijdts Bouwema op die zuijderzijde.
Item noch II½ pondemaeten meedtlandts, Popke Mockema op die noorder zijde 
ende Zuerdt Jaerichsma op die zuijder zijde.
Item noch: III pondemaeten meedtlants, tconvent toe Werdt naest op die noerder 
zijde, inde Buere wegen op die oesterzijde.
(f. 27v) Item noch: II½ pondemaeten heeten den Prijorinnecamp van Werdt, 
tconvent toe Werdt naeste op die noerderzijde ende Meijn Joussema op die 
westerzijde.
Item noch: IIII pondemaeten meedtlandts, tconvent thoe Weerdt op te wester 
zijde ende Gerbet Hoernsema op te oesterzijde.
Item noch: I½ pondemaeten saedtlandts, Gerbet Hoemstera op die westerzijde 
ende den Heerwech op die oester zijde.
Item noch III pondemaeten zaedtlandt geheeten Juyckecamp, tconvent van 
Werdt naeste opte oester ende opte westerzijde.
Item: I½ pondemaeten zaetlandts, Popke Mockema op die zuijder zijde ende den 
upten326 noorderzijde.
Item noch een pondemaete zaedtlants geheeten de Heylige Hoerne, Zijdts 
Bouwen op die wester zijde ende Merck Kempe zoon erffven op die oester zijde.
(f. 28r) Item noch een pondemaete saedtlandts, Emck Donije up die zuijderzijde 
ende dander naeste niet weetende.

325  Vanaf hier houdt de nummering van de folio’s op.
326  Hierna doorgehaald ‘noorderwech’.
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Item noch een pondemaeten saedtlandts, Douwe Zuerdts zoon up de westersijde 
ende Taecke Buerssema op die noerderzijde.
Item noch: III pondemaeten terplandt bijden voors. pastoer zijn huijs gelegen.
Item noch II gouden florenen uuyt Bourssema staede.
Item noch: II gouden fl. uuyt Wierda staede.
Item noch eenen aernts gulden uuyt Burgewechste staede.
Item noch eenen aerents gulden uuyt Bouwestima staede.
Item noch eenen aerents gulden uuyt Thomasma staede.
Item noch eenen aerents gulden uuyt Rommersma staede.
Item van dese voors. landen: XLVI pondemaeten.
Summa der renten voors.: IIII gouden fl. ende IIII aerents gulden.
(f. 28v) [164] Item noch compt den voors pastoer ofte pastorie die vrye uuytdriefte 
der beesten up die uuyterdycken ende van dat feer.
Item aengaende den patroons landen ende renten van Engwierum waeraff den 
abt van Dockum voecht es ende becroent hem deselve landen ende renten, ende 
noch noeyt reeckeninge noch bewys gedaen en heeft.

(f. 29r) Ostrum

Die patroonslanden ende renten van Ostrum.

Inden eersten een pondemaete leggende inden Hoege Keel, Poppe Mellema 
rondtom naest.
Ten tweeden een pondemate in Reyns Kenters guedt in Fugelandt, de Dijckwech 
naest oppet zuijden, Reyns voors. naest op het noordt, Poppo onder hem holt ende 
secht datter jaerlicx daer foer wijn in die kercke holden sal, daer hij brieven van heeft.
Ten derden een gouden floreen vrye renten in Wompk Alle zijns goedt salige 
memorie eygen grontheer, dus overgegeven bij Ente Hessels zoon ende Hermen 
Bauck zoon, kerckvoechden van Oestrum, anno XLIII, altera die Stefani.327

Was ondergescreven: Eijnt Hessels zoon als foeget van Oestrum.
(f. 29v) Landen, prouffyten ende renten de welcke heer Andreus Witthie zoon, 
pastoer toe Oestrum gebruijcket ende ontfanget vanden onroerlicke guederen 
behoorende tot zijne beneficie der pastorie.
Overgelevert bijden voors. heere Andream in handen vanden vhesten Worp 
Roptha, grietman van Dongerdeel oesterzijde der Paessens ende dat naevolgende 
Keijserlijcke Maijesteijts placcate ofte beveele dien aengaende uuytgesonden ende 
gedaen.

327  Latijn: de dag na Sint Stefanus (26 december); dus 27 december.
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Saedtlandt

Inden eersten behoorende tot het principael corpus zijnder beneficie soo het nu 
wordt gebruycket, heeft die voors. pastoer II½ pondemaeten saedtlandts aendie 
zuijder zijde van zijn huijs, Poppo Mellema oppet zuijdt naestleger, waer voor die 
touwen aen die clocken sullen worden bestelt.
Item vier ackeren aendie noerder zijde zijn huys, Eelcke Jaerle naestleger op die 
noerder zijde.

Maedlant ende graeslandt

Inden eersten twaelff pondemaeten aen die westereynde vant torp by zijn huys, 
Poppo Mellema ende Ryppama erffven oppet noordt naestlegers ende die Heer-
wech oppet zuijdt.
Item noch vyff328 pondemaeten op die wester zijde vandie Groenewech, Poppo 
Mellema oppet noerdt naestleger ende Ryppama erffven oppet zuydt.
(f. 30r) Item noch drie pondemaeten aen die wester zijde vanden voors. vyff ponde-
maeten, die pastoer selves oppet zuydt naestleger ende die Zijllriedt oppet noerdt.
Item noch omtrendt twaelff pondemaeten aendie zuijder zijde van die voors. 
drie pondemaeten, streckende mitte zuijder zijde aen een stucke landt genoempt 
Moedekamp.
Item omtrent vierentwintich koegras uuyterdycks ende binnendycxs landen, 
tsaemen streckende oppet west aen Voegelanders Wech ende oppet oest aen 
Reyntzijama Wrenge, die welcke die pastoers landen ende Reyntzijama landen 
beyden binnensdycx ende buytendyck scheydet, die welcke landen sommige 
jaeren wal een halff voet dick met slyxe bedreven worden (zoe int jaere XLIII des 
meys verleeden es geweest) ende alsoe het eene jaere beeter ende het ander jaer 
minder, waeromme daeraff geen staedich waerde en kan wesen.
Sijn oeck daerenboven belasticht ende bezwaert mit die zyll, want daervan alle 
eertwerck tot Ostrum zyll van noeden zijn wordt gehaelt.
Ende daer beneffens alle zoeden daer uuyt werden gegraven totten dyck, daer-
nevens liggende van noeden ende daerenboven oeck die arbeijders aenden dyck 
daerup dryven hueren peerden, sunder van alles yet te gheven.
(f. 30v) Noch zijn totdesen zijne beneficie twee pondemaeten maetlandt, waervan 
in drie jaeren gheen prouffyten ofte fruchten ghesubleveert zijn, vermidts hoeren 
snoedicheyt.

328  Verbeterd uit ‘drie’.
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Dese voorgestelde landen tot tprincipale corpus zijnder beneficie behoorende zijn 
bijden oldenman aenbrengh getauxeert tot XXIIII fl. ende gelden nu omtrendt L fl., 
somtyts min somtyts meer, vermidts reedenen ende oersaecken als boven geroert es.
Ende zijn oeck dese landen ofte corpus zijnder beneficie belasticht ende bezwaert 
met jaerlicxe taux, te weeten tot elcke termijn een floreen nijettegenstaende alle 
andere priesters, beneficien van taux zijn geprevilegieert.

[165] Anderen landen wesende buyten het principale corpus.

Inden eersten twee pondemaeten feenlandt beclempt in een fenna genoempt die 
Crummefenne, ende worden nu gebruyct by Eynte Hessels zoon ende gelden 
tsiaers te huyer twee karolus gl.
(f. 31r) Item noch een pondemaete in Eerck Ryppama zaete in die Tyoeghen, 
geldende tsiaers te huijer: I loepe gerste.
Item noch III½ pondemaeten gelegen buijtendyck, genoempt indie Trimpke, 
welcke III½ pondemaeten hem nochtans worden geweygert selffs te verhuijeren ofte 
gebruycken bij Eelcke Jaerle wylen Mijnne Cammingha naegelaeten wedue, seggende 
dat zij voor die voorbenoemde III½ pondemaeten met ytlicke eeuwige patrones die 
uuyt Reyntzijama staete tot selve zijne beneficie behooren ende ghaen niet meer 
wordt geholden te gheven dan acht hoerns guldens, die welcke zij oeck willichgelick 
ende ongeweygert hem laet volgen ende opbueren uuyt Reyntzijama staete.

Andere parceelen van renten gaende ende behoorende tot zijne beneficie.

Inden eersten een aerents gulden rente ofte een pondemaete uuyt Sijuert Heemstra 
ende Johannes Heemstra zaeten toe Oestrum over die tille, welcke Aerens gulden 
ofte pondemaete (soe ytlicken seggen) hem nochtans wordt geweygert bijden 
voors. Sijuert ende Johannes, soo dat hij daer van in vyff ofte ses jaeren nyet van 
en heeft gehadt.
Item noch een arens gulden rente uuyt Redghera staete.
Ende was ondergeteyckent: Andreas Wytthie

(f. 31v) Ee.

Rest patroens landen.

(f. 32r) Ee

Die pastorie toe Ee.

Dit zijn die landen toebehoorende tot die pastorie toe E, sampt met den 
jongerschijp leggende in Eestrum Hemryck.
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Int eerste: XVIII pondemaeten feenlandt, naestleger Jepe Buersme aende oester-
sijde ende aende noerder zijde Kempo Ype zoon.
Beth VI pondemaeten feenlandt, naestleger Joucke Roersma aendie oester zijde 
ende Kempo Ype zoon aen die westerzijde.
Beth III pondemaeten saedtlandt, naestleger Jucke Kennema aende noorder zijde 
ende aende zuijder zijde Jaerich Ropko zoon.
Beth II½ pondemaeten, naestleger die Wech aende noerderzijde ende aendie 
zuijderzijde Hetye Sijoerde.
Beth twee pondemaeten meedelandt beclampt in een stucke genoempt die 
Crume Meeden.
Beth III pondemaeten in Ate fenne, naestleger die patroon toe E aendie noerder 
zijde ende aendie suijder zijde Wyck thoe Mijtsselawier.
(f. 32v) Dese landen hebbe ick, heer Johannes toe E pastoer, selves gebruycket 
ende ytlicke pondemaeten heeft seven voet dyckes.
Summa omtrendt CC voeten ende XXXXI½.
Beth XVI pondemaeten feenlandt, naestleger de Wech op die oester sijde ende 
Lijeuwe buten Wey aendie westerzijde.
Beth V pondemaeten seetlandt, naestleger die Wech op die oester zijde ende 
Lijeuwe buten Wey aendie westerzijde.
Beth een pondemaete seetlandt, naestleger Jaerich Ropcke zoon aendie suijderzijde 
ende aendie noerdt zijde Lijeuwe Donije.
Beth inde Twyrme II½ pondemaeten saedtlandt, naestleger die Wech op die 
noerderzijde ende Gerbrandt Hornstre aendie zuijdersijde.
Beth I½ pondemaeten zaedtlandt, naestleger Popo Meckema aen die suijder sijde 
ende Groote Rynsck aendie noerder zijde.
(f. 33r) Beth: IIII pondemaeten saedtlandt leggende op die Worren, naestleger 
Braedts Hollinge aendie suijderzijde ende dat convent toe Weert aendie noerder 
zijde.
Beth vier pondemaeten meedtlant beclampt in Poppo Mellema landt thoe 
Oestrum, heetende de Hoege Leege.
Beth vyff pondemaeten meedelandt in Emsterdeel, naestleger Frans Humalda 
aende zuyder zijde ende Tiaert oppe Fenne aende noerder zijde.
Beth: IIII pondemaeten int Emsterdeel, naestleger Frans Humalda aende 
oesterzijde ende Tiaert oppe Fenne aendie westerzijde.
Beth een pondemaete meedtlandt op de Heyten beclampt.
Beth een pondemaeten meedtlandt int Carijn, naestlegher Eempke Donije aendie 
oester zijde ende Jacob Malda aende westerzijde.
(f. 33v) Beth: IIII pondemaeten zaedtlandt, naestleger Uwe Renthien aende 
wester zijde ende Alle inde Tyoghen aende oester zijde.
Summa omtrendt negenenveertich pondemaeten, ende ytlicke pondemaete 
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heeft oeck seven voeten dykes. Summa CCC voeten (salvo meliori judicio)329 
ende omtrendt XLIII voeten ende swaerdyck ende XXVIII voeten int Steenvack 
genoempt, periculoese waeterdycken.
[166] Beth II½ pondemaeten meedtlandt leggende in Oestrum Hemryck, 
naestleger Syts Roerdt aende westerzijde ende aende oester zijde Sydts toe 
Sauwen.

Dese naegescreven landen leggen in Tyoegema Hemryck.

Int eerst, III pondemaeten, naestleger Gerbra Hornstra aende oester zijde ende 
Sydts thoe Sauwen aende wester zijde.
Beth VI pondemaeten beclampt in een stucke mede als in Joucke Obbema ende 
Gerck inde Thyogen meedelanden.
Dese voors. IX pondemaeten hebben ytlicke III roedes dyckes, somma XXVII 
roeden.
(f. 34r) Beth twee pondemaeten saedtlandt thoe Tijbbijnge, naestleger Tammo 
Claes soon aenden noorder sijde ende Focko toe Tybbynge aen die suyder zijde.
Desen landen waeren verhuijert int jaer van XL de pondemaete voor XVIII stuvers 
als Lijeuwe buten Wey, die huyerman selves fateren sal, diese doe hadde, wandt 
daer binnen veele dorre pondemaeten saedtlandt thoe ende oeck hooge dorre 
meeden; nochtans nu int jaer van XLII ende XLIII verhuyert voor eenen gulden.
Item beth: IIII huysteeden, de eerste daer Ie nu ter tyt up woondt, Intte moer de 
naeste, ½ fl.
Die anderde daer Schyowla scroer nu ter tyt up woondt, Luts oppo Loon die 
naeste, voor I fl.
Die derde daer nu Maria, salige Frans scroer achterlaetende wedue op woondt, 
Ryncko Hollinge de naeste, voor I fl.
(f. 34v) Die vierde daer nu ter tyt Reijn Sipke zoon op woondt, Kempo Ype zoon 
thoe naeste voor drie arens guldens.
Item noch uuyt Frans Humalda staeden: V arens gl.
Item uuyt Jaynge staeden: XVIII st.
Beth uuyt Baucke Hubbema staede: ½ fl.
Beth uuyt Graedts Hollinge staede: I fl.
Beth uuyt Gene Wygema staeden: XII st.
Beth Incke Kennema: I fl.
Op dese voors. landen ende renten es die pastoer schuldich van olt oldes een jonge 
priester thoe holden ende toe voeden als een compareert man, want dat ghae thoe 

329  Latijn: behoudens een beter oordeel.



308

Ee zeer groot es ende mer een priester es, welcker jonger priester dorsterien nyet 
onder holden in oncost ende gelt voor LX karolus guldens.
Oeck dat leen heeft alle jaeren alle bijden330 oerden, te weeten Carmelyten, 
Augustynen, Crucebroeders, Minores, Predicatores,331 in hoer termijnen op die 
pastoers costen.
Onder was gescreven:
Ego, dominus Johannes, in Ee pastoer, hec ita ee’ 332 manu propria.333

(f. 35r) Ter Paessens

Dese landen hoeren totten patroon ter Paessens.

Inden eersten een stucke landts leggende up die westerzijde der Paessens geheeten, 
groot wesende omtrendt IX pondemaeten ende het es verganckelyck landt, omme 
datter die zee neffens aen loopt.
Item twee pondemaeten zaedtlandt leggende334 in Nyekerckster Heerenzyl.
Item noch twee pondemaeten zaedtlands in Paessens Hemryck.
Item noch een pondemaete graslandt.
Item noch een pondemaete graslandt leggende ter Paessens.
Item noch een pondemaeten graslandt leggende in twee parceelen.
Item noch III eynssen zaedtlandts.

(f. 35v) Het jonge leen vande Paessens.

Item inden eersten: X pondemaeten saedtlants, doctor Peeter de naeste westerzijde 
ende up die westerzijde streckende aenden Heerwech.
Item noch: X pondemaeten graslandt buyten sdycx, den Heerwech opte 
westerzijde ende tconvent toe Syon op die oesterzijde.
Item noch drie pondemaeten zaedtlants binnen sdycx, toe naeste die pastoir ter 
Paessens opte westersyde ende loept tEngwierum de naeste de oostersyde.
[167] Item noch: II pondemaeten buyten sdycx graslandt, de naeste op die 
oesterzijde de pastoer335 der Paessens ende Jan Zijma zijn geseeten opte westerzijde 
de naeste.

330  Lees ‘biddende’.
331  Latijn: minderbroeders, predikheren.
332  Lees enim (Lat.) [?].
333  Latijn: hier ook met eigen hand.
334  Hierna doorgehaald ‘op die westerzijde’.
335  Later toegevoegd: ‘de pastoer’.
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Item noch een pondemaeten graslandt, Zacke wedue op die oesterzijde naeste 
ende Poppe Mellema up de westersyde.
(f. 36r) Item noch een pondemaete zaetlandts leggende ter Paessens, Claes Ybeles 
zoon die naeste opte westerzijde ende op die oostersyde de huysvrouwe van Gael 
Genangen is bruyckende.
Item noch een halff pondemaete zaedtlandts leggende up die Paessens wal buyten 
sdycx, naeste op die zuijderzijde Renner ende Tyepke op die noorderzijde.

Paessens

Item IX pondemaeten graslandt voor IX karolus gulden verhuyert twee jaer lanck, 
aen die westerzijde Sacke wedue, der oestzijde via publica.336

(f. 36v) Item: IIII pondemaeten Eynwestrum Kolcken voor: IIII karolus gulden 
verhuijert, naestgelandt die pastoer in Nijekercken.
Item noch: VI pondemaeten buijten sdycx, Feycke Wijnije met zijn consorten 
aendie oestersyde ende die patroon aende westerzijdt voor V½ karolus gulden 
verhuyert een jaer.
Item twaelff pondemaeten buijten sdycx, de helft bruyckt de pastoer selver, 
dander helft verhuijert voor II½ k. gl. drie jaer, Worp Roptha aendie westzijde 
naestlandet ende Minne Enthe zoon aendie oesterzijde.
Item twee pondemaeten buijtensdycx, een jaer verhuijert voor XXXV stuvers, 
Rymere Tiepke zoon aendie oester zijde, via publica aen die westerzijde.
Item I½ pondemaeten zaedtlandt, bruijcket die priester selver, aendie oestzijde 
doctor Peeter, aendie westerzijde Elthije erffven.
(f. 37r) Item VI½ pondemaeten saedtlandts, heeft die priester thalve geven, 
tseygen zal hij die schaemele cost hebben.
Item I½ pondemaeten zaedtlandt verhuijert voor XXXII stuvers, aendie oestzijde 
Fennich Tiecke zoon, aendie westerzijde via publica.
Item een pondemaete zaedtlandts voor een karolus gulden verhuyert.
Item dese landen ende renten sal die priester alleen verwaeren ende besorgen tgeen 
een goedt pastoer schuldich es: doen preecken, singen, de Seven Sacramenten te 
administreren.
Ten anderen, III medicanten337 eelic untfangen.
Ten derden, vaecken huijs tbijvaren.
Ten vierden, soe binnen dese voors landen bezwaert met dycken.

336  Latijn: openbare weg.
337  Lees ‘mendicanten’.
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(f. 37v) Jouswier

Rest patroons landen.

(f. 38r) Jouswier

Dit zijnten die landen die daer hooren totter pastorie thoe Juyswier als hier nae zijnt 
volgende.

Inden eersten I½ pondemaeten zaedtlandt Eernssma huys, Pybe Eernssma 
naestleger aendie oester zijde ende Aebbe Syucxma naestleger aendie wester zijde.
Beth II½ pondemaeten zaedtlandt, daer Pijbe Eernsma naestleger aendie oester 
zijde ende Aebbe Syuxma naestleger aendie wester zijde.
Beth ½ pondemaete zaedtlandt, een weynich meet, Haye Haye zoon die naeste 
aendie wester zijde, van Abbe Sycxma die naeste op die westerzijde.
Beth I½ pondemaete in Hebbe nije fen graslandt, die patroon naestleger aendie 
oester zijde, van Abbe Sijucxma die naeste aendie westerzijde.
Beth negen pondemaeten hoylandt int Nyelandt, Aebbe Syucxma naestleger 
aendie oester zijde vande pastoer, die patroon naestleger aendie wester zijde.
(f. 38v) Beth twee pondemaeten in Lyttich Wirdergras, die pastoer selffs naestleger 
aen beyde zijden.
Beth vyfftehalff pondemaeten hoylandt in Groot Wyrdergras, die meer gelegen 
aendie wester zijde ende die pastoer selver de naeste aendie oesterzijde.
Beth XVIII pondemaeten, de Groote Fennen bij die buijeren, de Meedwech 
naestgelegen aen die westerzijde vandie pastoer, selver naestleger aendie 
oesterzijde.
Item beth vier pondemaeten hoylandt in een camp van VIII pondemaeten groet, 
daer Pijbe Meckema oeck IIII in hevetich, heetende Wijme Colcken, die de 
patroon es bruyckende ofte de huyer daer van boerende, voor welcken die de 
pastoer wederom is gebruyckende ofte die huijer vant patroons III½ pondemaeten, 
de III in Luttick Wirdergras ende een halff pondemaeten saedtlandts opte 
Feelgen genoempt, vande die pastoers IIII de Medewech naestgelegen op die 
oestereynde, van Pijbe Meckema naestleger up die westereynde.
Noch beth VI½ pondemaeten aendie westerzijde Juyssweerstra buijeren, Offe 
Heere zoon naestleger aendie oester zijde, van dat clooster bij den Damme 
genoempt, Sint Anne Clooster naestleger opte wester zijde.
(f. 39r) [168] Noch bet vier pondemaeten meeden in Reijnghe Colcken, Aebbe 
Syucxma naestleger aendie westersijde, vande Schelte Scheltema de naeste aendie 
oosterzijde.
Noch beth vier pondemaeten inde Colcken, Aebbe Syucxsema naestleger aendie 
oestersijde, van Pijbe Eernsma naestleger aendie westerzijde.
Noch beth VII½ pondemaeten op Juyssweerstrae Hoege Meeden, Pijbe Meckema 
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naestleger up die wester zijde, van alle de erffgen. in de Tuyghen de naeste op die 
oesterzijde.
Noch anderhalff pondemaeten op Metselweerstra Maeden, Metselweerster Hem-
rick, Buwen Tiaerdts zoon naestleger aendie oester zijde, van Kempo toe Nijeweer 
op die wester zijde.
Noch III pondemaeten leggende aende Rietwal in een fen van vyff pondemaeten 
groot, daer Jelger indie huyer heeft ende oeck sulffst twee pondemaeten daer inne 
hevet bij Sinte Pieterswech genoempt, Jelger selffs de naeste aendie westerzijde, 
de Heerwech aen die oester zijde.
(f. 39v) Noch beth twee steeden inde buyeren thoe Juysswier, een daer Eelcke 
Altzije dochter op woondt, een genoempt Eeffke Tierdts zoon, een enckel gulden 
renten toe samen eelcke steed, Abbe Syucxma de naeste op ter oester zijde, van 
tclooster thoe Weerd de naeste opte ander zijde daer westen, van Eeffke steed naest 
tcloester toe Weerd op ter oester zijde ende die pastoers selffs upte westerzijde.
Noch IIII½ pondemaeten fleslandt off riedtlandt, streckende aen Groet 
Wyrdergras ende de pastoers groote fenne, gereeckent op twee pondemaeten guet 
landts.
Summa LXXIII pondemaeten ende eenen halven pondemaete.
Dese voors. landen hebben XVI roeden dyckx ende zijnt oeck belast met die vier 
byden338 oerden ende oeck die Crucebroeders voor welcken die pastoer sal elcx de 
cost ende bier met hoor adherenten moeten versien, twelck tsiaers wel vyff golden 
gulden beloepen.
Summa diesen [?]339 renten van dese landen vyfftich gouden florenen XX st.

(f. 40r) Morra

Dit zijn die patroons landen als Sint Johannes Evangeliste toe Morra mittie naeste 
landtlegers ende dat op articulen voorscreven.

Inden eersten sestien anssen meedlandts off omtrendt, leggende op Mijtslaweerstra 
Meeden bydie Aersloot ofte Mar, die pastorie toe Aelsum op die westerzijde ende 
Jelger Renickes soon op die oester zijde in Kempo landen toe Nyawer aengegeven.
Item noch beth een halff pondemaete gelegen by dat Groenelandt, Melle Auck toe 
Whe op die westersijde ende een groen notwech op die oesterzijde, welcke landt 
es bewandelt mit Melle Aucke an acht anssen meedtlandts, by raedt ende consent 
vandie collatoeren leggen indie Suyre fenne, Worp Ropta op die noertwester zijde 
bygelandet, Tetze Hotze zoon, die vicarie van Angijum, Gabbe Aele zoon, Sijbrant 

338  Lees ‘biddende’.
339  Vanwege gat in het papier niet goed leesbaar.
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Repta, Menne Smynge met ytelicke landen, streckende mitten eynde op die 
zuytoester zijde aen die voors. acht anssen, nae luyt ende tenoer dat wandelbrieff.
Item noch beth drie pondemaeten ende IIII anssen meedlandes (f. 40v) leggen 
bijden Saundesloot ende Watringe hieten die Ham, Jelger toe Huysum op die 
noorder zijde ende die Saundesloet ende watrijnge op die suijder zijde in Nittema 
beschot toe Morra.
Item noch beth een pondemaete saedtlants, Jelger te Huysum op die oester 
zijde ende dat personaetscap toe Morra op die westerzijde, in Sibbetsma landen 
aengegeven toe Morra.
Summa ses pondemaeten ende IIII anssen.
Dese voors. landen zijn in voerleden tyden verhuyert tot vier jaeren lanck aen een 
Gabbe in die Keegh genoempt, dat beginssel vandie voors. jaeren es geweest anno 
minore340 XXXVII, die somma als voor veertien enckele gulden die huyeringe 
ende laste jaer uuyt anno XL.
Daernae soe es die patroon notrufftich geweest aengaende die thoorn, welcker niet 
langer en mochte lijden sunder hulp ende geen gelt voor handes was, dat die selve 
landen noch mosten verhuyert wesen toe vier jaeren toe ende zijn opgeboeden 
over die gemeene inwoonders, soe wye daer meest wolde voor gheven te huyer tot 
prouffyt des patroons, soe heeft Johannes Syucxssema daer voor betaelt XXV½ 
enckele gulden ende dese jaeren zijnt begonnen anno XLI.
(f. 41r) Item noch bet die patroon een halff pondemate in Lyossema Hemrick, 
in Menne Smygha goet, heeten indie Eeb, een cleijn notwech toe naeste op die 
zuijder zijde ende [169] Menne Smyngha op die noerder zijde, vyffde halve stuver.
Item noch bet een pondemaeten soedtlants341 leggende in Peynser Hemrijck, 
heeten indie Marren, leggen op die noerder zijde op die slootswal in dat voors. 
stuck, ende Menne Smijngha op die zuijder zijde, die patroon van Morra die 
helfte ende dat personaetscap aldaer die ander helffte, huyeringe IX st.
Ende dese voors. pondemaeten wordt aengesproecken voor recht, alsoo dat daer 
questie omme es.
Item een enckele gulden rente uuyt Bottemae saete, die patroon van Morra die 
helft ende dat personaetscip die ander helfte ende off dese betaelinge nyet schege 
vandie besitter van Botte, zoe sullen die patroon ende personaetscip moegen 
aentasten twee pondemaeten landes, leggende in dat leeghe Foegellandt, dan daer 
mach men nijet up haelen noch benemen, als die betalinge geschiet, ende die 
naeste van dese twee pondemaeten: Melle Tuck op die oestersijde ende Wopke 
Mijngha up die westerzijde met zijn broeder ende suster.
(f. 41v) Item daer es een pondemaete landes vercoft, leggende in Weckema guedt 

340  Latijn: in het eerdere jaar.
341  Lees ‘saedtlants’.
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toe Morra, in Jelger toe Huysum sandtsaete342 landen daer Jelger toecoemen 
beclempt, die helfte die patroon ende die ander helfte dat personaetscip om 
syradye ende tymeringhe indie kercke dat bij consente der collatoeren.
Noch beth isser een halff pondemaete vercoft omme noettrufticheit der kercken, 
leggen in Hebbema guedt, ende dat vant personaetscip.
Ick, Lyeuwe Bottema kervoecht, hebbe gebeeden heer Ghielt myn pastoer, dat hij 
dit wolde onderteeckenen voor mij, des ick heer Ghielt hebbe gedaen.
Ondergeteyckent: Jeltetus Folkeri subscripsit.

Dit zijnte die landen ende renten vandat personaetscip van Morra, soo als naebescreven.

Inden eersten een pondemaete meedlants leggende indie Kolcken, Worp Ropta 
toe naeste op die noordersyde ende Lubert Bernt weverssen optie suyder zijde.
(f. 42r) Noch beth een pondemaete meeden, Ayl343 Hemstera op beyde syden 
bygelandt.
Noch bet III½ pondemaeten heeten die Sande, Joudema landen toe Angijum op 
die oester syde ende die Soundesloet ende Waetrijnge up die westerzijde.
Noch beth IIII onsen, Boute landen toe Angium op die oestersyde, Wijttema toe 
Morra op die westersyde.
Noch beth vyff pondemaeten heetende Tyetse Camp ende Sytttze fenne toe 
naeste op die oestersyde ende die Heerwech op die westersyde.
Noch bet negen pondemaeten die Groote Koeyenfenne, Menne Houwerde op 
die suijderzijde ende Wopcke Myngha toe Lyoessens met zijn broeder ende suster 
op die noerdersyde.
Noch bet vierdehalve pondemaeten by Lyoessens, Tiepke Woppema op die 
suijdersyde ende Wopke Mijngha toe Lyoessens met zijn broeder ende suster up 
die noerder zijde.
(f. 42v) Noch bet een pondemaete by Sette Kolcken, Popcke Mockema op die 
noorder zijde ende Aebbe Sijucxsma op die zuijderzijde.
Noch beth IIII pondemaeten saedtlandes op die Lange Tyoeghen, Bauck Bottema 
op die suyder zijde ende Agnete weeskindt op die noerder syde.
Noch beth twee pondemaeten op die Corte Tyoegen, die patroon te Morra op die 
noerder zijde ende Jetz toe Ferwerdt op die suydersyde.
Noch beth X anssen, Douwe Bourmannia op die oesterzijde ende Ayll Hemstra 
op die westerzijde.
Noch beth twee pondemaeten in die Waerd, Ayl Hemstra op die suijdersyde ende 
Zelthe Meckema weeskinderen op die noerdersyde.

342  Lees ‘landtsaete’.
343  Later toegevoegd.
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Noch bet VIII anssen, Ayl Hemstra up die suijder zijde ende Renick Meckema 
wesende op die noerder zijde.
Noch beth ses pondemaeten, Bauck Bottema up die westerzijde ende die Gemeene 
Folige344 op die oestersyde.
(f. 43r) Noch beth VIIII anssen, die in Ghieltsmae zaete toe Morra bescreven 
staen voor XIII½ stuvers, Jelte Meckema wesende op die zuijder zijde ende 
Renicke Meckema wesende op die noerderzijde.
Noch beth IIII anssen, Popke Meckema op die noerder syde ende Renicke 
wesende op die suijder zijde.
Noch beth achtehalve pondemaeten saedtlandts ende Worp Roptha ses ackeren 
daer in, van I½ pondemaeten groet off omtrendt ende dat personaetscip op 
beyde zijden naest bygelandt, welcker I½ pondemaeten es bewandelt mit Worp 
Ropta naer uuytwysen dat wandelbrieff; hiertegens hebben die collatoeres vandie 
pastorie Worp voors. gedaen twee ackeren, omtrendt een halff pondemaete groet, 
i[n] Worps voors. nyeuwe fenne, Worp voors. die naeste op beyde syden, ende 
heetet die Rymen.
Noch Worp voors. ontfangen aen dit wandel345 een halff pondemaete meede, 
liggende [170] op Mijtslawerstra Hoege Meeden, dat convent van Sijon op die 
zuijder zijde ende Tiaert Binckema op die noerdersyde ende es in Lyuwe goet 
bescreven tot taux, liggende in Mijtslawier.
Noch beth die melckfander346 by dat huys: IIII anssen.
Summa van pondematen XLIX, ende aldus sijnnen die heetinghe van dese landen.
(f. 43v) Dese voors. landen zijn verhuijert aen een landtsaete voor een somma als 
XXIX gl. ende soldemawal347 durer verhuijert hebben dan omme waeterdijcken 
ende waeteringen ende leger, heerenwegen ende zijl, dat zij daeromme min gelden.

Dit zijn die renten die tot dat personaetscip zijn van Morra.

Hemstra staete: ses hoernckens gulden.
Bottema staete: ses hoernckens gulden.
Oldustra staete: ses hoerenckens gulden.
Nyttema staete: ses hoerenckens gulden.
Noch bet uuijt Bottema staete een halff enckele gulden ende betaelen die 
nijet den halve gulden, soe sal daer voor cavere348 een pondemate zaedtlandts, 

344  Lees ‘falg’.
345  Hierna doorgehaald ‘voors.’.
346  Lees ‘melckfarder’: melkvaarder.
347  Lees ‘zou men wel’.
348  Latijn: regelen, bepalen, waarborgen.
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dat gebruijcket wordt toe Bottema liggende in dat Leeget Foegellandt, Wopke 
Mijngha toe Lyossens op die wester zijde ende die patroon aen die oestersijde, 
alsoe veer als die patroon van Morra oeckden halve gulden nijet en wordt betaelt 
alsmen bevinden sall inden patroons aenbrengh ende rente.
(f. 44r) Noch beth vyfte halve stuver uuyt Menne Smynge guet toe Lyoessens voor 
een halff pondemaete, alsmen verclaeren sall inden patroons aenbreng.
Noch bet: XVIII stuvers van Sybbetsma landen.
Dit zijn die lasten ende zwaericheeden op dat personaetscip toe Morra, alsoo 
dat daerup die vier byden349 oerden ende die vyffste oerde, die Crucebroeders 
van Sneeck, daer groot zwaere oncosten worden gedaen naer die usancie des 
landes, als dat van oldes aff es gedaen ende dat die oncosten wel beloopen XVI 
enckele gulden, dan doch tot discretie van die eerweerdige heeren ende dat die 
eerweerdige heeren met dat nijet qualicken willen affneemen omme die grootheijt 
vandie oncosten, want ick moet die muncken hebben ende noedigen daer by 
heerscaepen ende alle die gemeene meente ende inwoonders omme hoer goede 
sijer ende gerock350 toe doen, want alle mijn foerouders dat hebben gedaen des 
gelyckes wille zijt int gemeen oeck van hebben.
Onder was gescreven: ick, heer Ghielt toe Morra, bekenne mit mijn eeghen handt 
als boeven gescreven.351

[170]

349  Lees ‘biddende’.
350  Lees ‘gerack’.
351  Hierna volgen 15 blanco folio’s.
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8. Westdongeradeel

(f. 0r)352 [170]
Dongerdeel westerzijde der Paessens

Tonauwert
Ness
Branteghum
Hantummahuysum
de Jouwer
Werum
Foutgum
Holwerdt
Waxens
Rauwerdt
Bornwerdt 353

Hantum

Gebreecken hier de beneficien vande dorpen:354

Hyaura
Bitterwirt
Grouhuysum355

Nyehuysum
Bornhuysum

(f. 1r)356 Tonauwert357

Landen den patroen van Tonauwert toebehoirende.

Inden eersten heeft die patroen toe Tonauwert XVII pondemaeten die anno XIo 
overgegeven zijn aenden prebende leen ende anno XLII affgescreven ende hier 
aengescreven getaxeert vyff fl.

352  In tegenstelling tot die van andere grietenijen zijn de folio’s van Westdongeradeel wel genum-
merd op de voorzijde (recto), te beginnen met folio 1r. De nummers zijn in romeinse cijfers 
weergegeven; vanwege de leesbaarheid is gekozen voor Arabische cijfers.

353  Oorspronkelijk stond er ‘Bonrwerdt’ als dorpsnaam; later verbeterd.
354  De gegevens van de hierna genoemde dorpen ontbreken.
355  Later doorgehaald.
356  De vorige folio (f. 0v) is blanco.
357  In linkermarge.
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Item noch II pondematen in Fryma guedt ende zijn int selve guedt aengescreven.

Landen ende renthen behoirende totter pastorien in Tonauwert.

Inden iersten dat personaetscip in Tonauwert heeft LXXVIII½ pondematen, hier 
van XLIII pondematen elck III½ voetdijcks ende XXXII pondemaeten elck XI 
voeten dyckx ende III½ pondemaeten Hantum Hemrijck elck I voet dycks ende 
I duymbreet, getaxeert XXIII fl.
[171] Item noch VI gres opt Worp nyes aengegeven anno XLII, I fl.
Item heeft noch de pastoir uuyt Frijma guedt I pondmaete ende XI eynssen in 
Frijma guedt aengegeven.
Item Jow inden bueren XV eynssen ende zijn in zijn guedt aengegeven.
(f. 1v) Item II fl. in Rensma guedt.
Item een halve fl. uuyt Enne Allerde guedt.
Item IX st. uuyt Wyttma guedt.

Landen ende renthen behoirende totter prebenden, welcke her Olfert besit.

Inden iersten die prebende is groot LX pondemaeten nae luyt den aenbringhe 
anno XI, ende gebruyct nu nyet meer dan XLII pondemaeten, Tonauwerde 
Hemrijck elck pondemaete III½ voet dycks, getaxeert XIIII fl.
Item drye gressen opt Worp nu nyes aengegeven anno XLII, XXX st.
Item XI eynssen bijden Holp in Feyma guedt aengegeven.
Item eenen fl. uuyt Rensma guedt.
Item VII st. uuyt Feyma guedt.
Item IX st. uuyt Wyttema guedt.
Item uuyt Enne Allerde guedt IX st.
Ende soe dese voors. pondemaeten inden laeste aenbringhe anno (f. 2r) XLII 
bijden gedeputeerde zijn358 gescreven ende gepasseert, soe en weeten wy nu 
anders oyck nyet te doen welcke wij her Mello ende her Olffert met ons eygen 
hant verteyckent hebben, inden jaer XVc ende XLIII den XVIIIen martii.
Ende stondt ondergescreven: Mello Romkonis subscripsit; Olferdus Cristiani 
prebendarius subscripsit.

358  Hierna doorgehaald ‘aengegeven’.
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Ness 359

Landen ende renthen behoirende den patroen te Ness in Dongerdeel westzyde der 
Pasens.

Inden eersten twee pondemaeten in Auck Jaensma byschot, gheen uuytwysd 
landt.
Bet I½ pondemaete in Wymme byschot.
Item I pondemaete op Berchuystre Meden, her Pieter opte oistrezijde, het cloester 
te Syon op die westerzijde.
Vyff enckel gulden rente uuyt Clophornstre goedt van Offe Herbranda toegeleght 
voor nachtbrant voer tHeylige Sacrament in die kercke toe Ness.
(f. 2v) Item een steed daer Jan ende Frouck op woenen, liggende bij dat kerckhoff.
Item een steed daer Syurt ende Ayll up woenen, Jusma op te zuyder zijde, Syttye 
wever op die noorder zijde.
Item een ponsmaet in Jelte byschot.
Bet noch IIII pondemaeten heetende dat Heylighe Landt, Sydt op Paesenswals 
byschot, Popma guedt op die zuyderzijde, die moncken toe Dockum op die 
noorderzijde.
Noch een pondsmaet buyten dycks, die Sijolle bruyct.
Item eenen horns gl. uuyt Harpto guedt.
Noch een pondemaete in Feyme guedt, liggende in die Trinefenne, Haye Brande 
erffgen. naestlegers.
Bet ½ ponsmaedt bij Doennye, Claercamp op die oesterzijde, die priesteren toe 
Nes op die westerzijde.
Item bij I½ pondemaete in die Grouwe, Heemke op die oesterzijde, Syuck op 
Paesens Wals erffgen. op die westerzijde.
Noch plegen daer te wesen I½ pondsmaten in Nesme Grouwe, mer zij zijn nu al 
inden dick gebrocht, mer die hlasten ende dycken aldaer alleven wel ophouden 
ende maecken.
(f. 3r) Alle dese voorgespecificeerde landen ende renthen zijn belast myt swaere 
dycken als kenlijck ende notoer is.

Landen ende renthen behoirende tot die pastorie te Ness.

Int eerst, by tpastoirs huys rondt om mittet heem, daer Anne Syttye zoon op 
woent, tsamen XIII pondemaeten streckende met die eene zijde aenden vicarie te 

359  In linkermarge.
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Ness landen ende Jelte guedt en Juusma guedt ende Syttie wevers steed, het ander 
voorts om aen allen kanten aen die Ghemeene Wech, die men daer op moet 
repareren ende onderhouden.
Noch XXXIIII pondemaeten by Wymme huys met die eene zijde in Wymme 
landen, met die ander zijde aenden ghemeene Heerwech, die men onderholden 
ende maecken moet.
Noch II pondemaeten byden Veltdam, aen Jelte goedt naestgelegen.
Item II pondemaeten uuytgecomen van Hesma huys, liggende bij Claes huys toe 
dycks eyndt.
Noch XXI eynssen landen liggende in die Hocht, by ende in die pastoirs toe 
Werums landen byclempt.
Noch II ponsmaet in Nesme Grouwe.

Dycken op dese voors. landen.

Int eerst, Terborch, Nesme Henrick360 IIII roeden; bet II voet; bet I voet; bet II 
voet.
(f. 3v) Item oppe Schilp, XXI voet.
In Oelsme Weel, I roede.
Bet in een ander Weel, XVIII voet.
Noch opt west van Frouckama huys, XXII voeten.
[172] Bet die groote Weel bij Frouckama huys, daer her Stenert myn antecessoer 
al zijn wolvaert in brochte ende en mochtet nu al zijn guet nyet gemaect hebben, 
hadde die gemeente hem nyet te hulpe gecomen, XXII roeden mer nu bywrocht 
op VIII roeden.
Noch een roede bij Olfferts stede.
Item II pondemaeten in Angumme Kolcken, hebbende hoer dycken bij 
Oestmehorne, bijclempt in die vicarie toe Angumme Fenne.
Item II pondemaeten in Morstre Kolcken, myt hoer behoirlycke dycken tusschen 
Oestmehorne ende Eesmer Sijl, Menne Smeye te naeste op die eene zijde, op361 
die ander zijde een sloet.
Noch XV eynssen liggende bij Oestrum mit hoer behoirlycke dycken nae 
hemricksghanck, die vicaris te naeste die eene zijde, aen die ander zijde een sloet.
Item in Jelte guedt een ponsmaet landts, bet XXXIII blanck jaerlijcx mer ick en 
hebber noch nyet van moghen crygen anno XLIII.

360  Lees ‘hemrick’.
361  De tekst ‘tusschen t/m eene zijde, op’ staat in de linkermarge toegevoegd, nadat in de tekst is 

doorgehaald: ‘nae Hemricksghanck, die vicaris te naeste die eene zijde, aen’.
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(f. 4r) Item in Feyma guedt een halff pondsmaet, maer zij willent nyet weeten.
Item een halff pondsmaet in Obma guedt, geraempt op VIIII st.

Renthen

Uuyt Brande guedt, XX st.
Uuyt Noentyama guedt, XVIII st.
Uuyt Popma guedt, IX st.
Uuyt Harpta guedt, IIII½ st.
Van Syolle steedt, XIIII st.
Item die pastoir moet wyn ende missebroet holden voer beyde priesters ende voor 
die craemvrouwen, syecken etc., het gansse jaer om.
Item die Paesche keers onderholden ende maken laeten.
Item den Prekebroers to Leuwerden als zij om hoer termijn comen mit huer 
adherenten ende dieners, cost ende bier bestellen.
Desgelijcx oyck die Damsche broeders cost ende bier gheven en diergelijcke veel 
oncosten doen, nae older gewoente ende costume onderholden.
Item want alle dese voorgespesificeerde landen ende die pastorie alheel myt g[r]
oote dycken, als boven, belast ende beswaert is, daeromme soe isse getaxeert op 
derthiendehalff golt gl. rente. Ende datter een van die wielen inbrack, soe soudet 
(f. 4v) al kunst wesen een pastoir daer op te holden offte vercrijgen.
Actum362 Nes anno XLIII, den XVIIIden decembris ende was onderteyckent aldus:
magister Hebbo Petri, pastor in Nes subscripsit.

Die landen ende renthen van die vicarie te Ness.

Int eerst, IIII pondemaeten ligggende te Hanttummahuyssum363 ittelijcke 
pondemaeten I foet waterdyck, naestleger Syuck Wynnye.
Noch twee pondemaeten liggende toe Werum hebbende XXI foeten waterdyck, 
naestleger die pastorie te Ness.
Bet IIII pondemaeten liggende in Nessma Hemrick ittelijcke pondemaeten 
hebbende V voeten dycks, naestleger Syuck Wynnie ende die Schyre Muncken.
Noch V pondemaeten liggende te Ness myt zijn behoirlijcke dycken, naestleger 
die Schyre Munken ende die Witte Muncken.
Bet V pondemaeten liggende thoe Ness myt zijnen behoirlijcken dycken, 
naestleger die pastorie thoe Ness.
Noch drye pondemaeten liggende thoe Ness myt zijnen behoirlijcken dycken, 

362  Latijn: geschied, opgemaakt, gepasseerd te.
363  Hierna doorgehaald ‘welcke’.
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naestleger die pastroon Sint Johannes ende dat kerckhoff.
(f. 5r) Bet I½ pondemaete liggende te Ness myt zijnen behoirlijcken dycken, 
naestleger Auck thoe Whee.
Item een pondemaete liggende te Ness min III eynssen mijt zijn behoirlijcken 
dyck, naestleger Syuck Wynnie.
Noch twee pondemaeten liggende te Nyekercke myt zijn behoirlijcke dycken, 
naestleger die pastorie thoe Metzelawier.
Item noch een pondemaete liggende in Jelte guedt myt zijn behoirlijcke dycke, 
dat my behindert wordt ende nyet gegeven wordt.
Noch een halff pondemaete liggende toe Pasens, naestleger die Schyre Muncken.
Noch een halff pondemaete liggende te Ness myt zijn behoirlijcke dyck, liggen in 
Pieter Feyma guedt dat my behindert ende nyet gegeven wordt.

Die renthen uuyt die staeden.

Int eerst, uuyt Jelte guedt XXXIII fleemschen, die my ontholden ende nyet 
gegeven wordden.
Bet XIIII st. van een cleyne stede.
Noch eenen halven gl. uuyt Tamme Obma guet, dat my ontholden ende nyet 
gegeven wordt.
Item XVIII st. uuyt Gerck Sasma stede te Werum, dat my ontholden wordt.
Item want alle dese vooren gespecificeerde landen ende (f. 5v) vicarie myt 
groote swaere dycken als boven belast ende beswaert is, soe ysset getaxeert IIII 
pondemaeten op eenen gulden rente ende datter een weel in braecke in dese 
voors. dycken, soe mochtet die priester myt all zijn goet nyet op rechten ende 
maecken.

[173] Branteghum 364

Corte aengevinge der landen behoirende totter pastorie te Branteghum, cleyne 
pondematen.

Inden eersten dat weydelandt gelegen int oest der pastorie myt huys, hoff, 
hoffstede ende terplandt beloept omtrent XVI pondematen, naestgelandet zijnde 
die pastorie te Foudtgum, Rennerde landen ende die Here Wech.
Bet een stuck weydelandts van VI pondemaeten, naestgelandet zijnde Feye 
Gosslinga l[anden] ende Monthiema landen.

364  In linkermarge.



322

Maedelanden

Ten eersten op Brantegumme meden inden Meenschaer omtrent X pondemaeten 
weynich min oft meer, naestgelandet zijnde365 Feye Gosslinga ende Waxsema 
patroen.
Noch een cleyne halve pondemaete waterlant, te naeste gelandt zijnde Feye 
Roerde ende Feye Goslinga.
(f. 6r) Item IX pondemaeten bij Verdouwema huys, naestgelandet zijnde 
Verdouwema ende Minnerde landen.
Item noch III pondemaeten beclampt in Minnerde landen.
Item noch IIII pondematen, te naeste gelandet zijnde Feye Goslinga ende Andries 
Claes zoon.
Noch omtrent anderhalve pondemaete IIII ackeren gelegen op Foudtgumme 
Falich, te naeste gelandet zijnde Douwe Burmanye ende die Herewech.
Bet II ackeren beloopende een halve pondemaete, naestgelandet zijnde Jaringa.
Noch omtrent I½ pondemaete, naestgelandet zijnde Amminge ende die Wech.
Noch VI pondemaeten saedtlandt, te naeste gelandet zijnde Amminga ende die 
Heerewech.
Noch III pondemaeten beclampt in Teythiema landen.
Noch een huysstede gelegen te Brantghum inde bueren, toe naeste gelandet 
zijnde Idsert to Grouwstens ende Humme Camstra.
Summa dese voors. landen beloopende LX pondemaeten landts min oft meer 
streckende XX gulden renten doer my, her Dierick pastoir, altoes selven gebruyct 
nyet zeker wesende watse opbrengen.
Boven dese voors. summa van landen volgen noch ytlijke (f. 6v) poellanden, 
waterlanden ofte riedtlanden, die bij tijden nae het droege oft natte jaeren zijn 
van cleynder waerden, zijn gelegen op Holwerde Meden.
Ten eerste, een halve pondemaete landts, naestgelandet zijnde Vrouwen Cloosters 
landen ende Popke Monthiama opden Meerswal.
Noch366 I½ pondemate, te naeste gelandet Waxsene patroen.
Dese voors. riedtlanden beloopende omtrent III pondemaeten, hebbe ick heer 
Dirick voors. oyck selffs gebruyct, gelijck als die anderen oyck nyet seker weetende 
watse opbrengen moegen.
Dese voors. landen werdere ick, heer Dirick, op XXX g. golden floreen renthe, 
waervoor mense solde verhuyren want dat se te huyer waeren buyten die gelt 
renten hier na volgende.

365  Hierna doorgehaald ‘Feye Roerde ende’.
366  Hierna doorgehaald ‘een’.
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Gheldtrenthe

Rennerde saete: I fl.
Minnerde: J½ fl.
Verdouwema: I fl.
Monthiama: II fl.
Ripema: I davidts gulden.

Hier navolgen nu die lasten der voors. pastorien.

Ten eersten toe Bornwerder sylvestinge, ten anderden met die Ee te graven wyder, 
wel met anderhalff hondert roede Herewech, streckende andie sulffte landen.
(f. 7r) Item noch belastiget wel myt hondert roeden meer gravinge, streckende 
inde sulffte landen.
Item noch is zij belastiget met die costerie aengaende tclockluyden ende clockreepen, 
welcke wel costen solde jaerlijcx te onderholden II ofte drye golden gl.

Hier naevolgen itlijcke landen te Brantegum voors. tot beghinne eener prebende ofte 
jongerleen ende vermeeringe des dienste Gods ende onderwysinge der kinderen.

Dat weydelandt is naestegelandet Idsert to Grouwstens ende Homma Camstra, 
VIII pondemaeten groot myt huys, hoff ende terplandt.
Die meden zijn naestgelandet die pastorie te Branteghum ende Aebe Siuxma, X 
pondemaeten groot.
Summa beloopt tsamen XVIII pondemaeten VI gl. rente.
Ende dese voors. prebende landen mede overgegeven inden jaerleens ende 
schieten [174] met die weerlijcke landen schattinge als die huysluyden.
Heeft oyck een gulden jaerlijcxe rente uuyt Hermens guedt, waervan Feye 
Goslinge lantheere is.
Ende is belastiget mit Bernder sylvestinge ende mit Ee gravinge als boven die 
pastorie.
Dese landen solden te huyer gelden, alse te huyer gingen omtrent X fl.

(f. 7v) Landen ende renthen, behoiren den patroen te Brantghum.

Inden eersten IX pondemaeten die Warren genoempt, naestgelandet Rennerde 
landen ende Andries Claes zoon.
Noch V pondemaeten landts, die pastorie te Brantgum naestleger ende zijn den 
pastoir aldaer om nootsaecken halve wegen verset omme timringe der kercken tot 
zijn lijffsstondt, ende zijn mit Verdouwema landen overgegeven in alle schattinge 
ende tensen.
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Dese landen solden als nu ter tijt wel gelden IX florenen, maer datter groote 
wateringen gingen overt landt, soe moesten zij min gelden.

Des patroens geldt renthen

Andries Claes zoon guedt: een halve golden gl.
Noch uuyt Eke guedt, waervan Homme Kamstra lantheere is, XVIII st.
Noch IX st. uuyt Jacob Lens sate, Bocke Burmania landtheere.
Noch eenen floreen uuyt Hermens goedt, Feye Goslinge landtheer.

(f. 8r) Hantummahuysum 367

Dit zijn die landen ende onroerlijcke renten van die pastorie van Hantummahuysum.

Inden iersten acht ende twintich pondemaeten fenlandt, Jouw Bynthyma 
naestleger aenden westerzijde ende Jelle Popte aen die oesterzijde.
Item sesthien pondemaeten geheten die Woenswage, Tonis Bonge naestleger 
aenden noorderzijde ende zuyderzijde.
Item negen pondemaeten in die Meenschaer, heetende die Felinge, Claes 
Minnima naestleger aen beyde zijden.
Item thien eynssen ende een ha[l]ff pondemaete inde Meenschaer voors., die 
vicarie naestleger aen die eene zijde ende die patroen aen die ander zijde.
Item negen pondemaeten heetende die Hooghe Fenne, die vicarie drye 
pondemaeten aen die westerzijde ende Jelle Popte aen die oisterzijde.
Item twee pondemaeten saedtlandts, die eene streckende aendie zuyderzijde vant 
kerckhoff ende die ander aen der pastorien affterdoere.
Item vyff arents guldens uuyt Zaeke Hesselinge goet.
Item vyff arents gulden uuyt Rynthijma zate.
Item uuyt Jelle Feyma368 goet te Tonauwert, VIIII st.
Item uuyt Roerwert Hetzijma goet, X blancken.
Item toe Foudtghum in Eelcke Mellema zate XIIII st. (f. 8v) van een stuck landt 
geheeten die Trijvoet, die pastoir te Dreesum die eene helfft ende die pastoir van 
Hantummahuysum die ander helfft.
Item III½ st. van een halff pondemaete landts, alsmen seggende is in Jelle 
Kempema goet.
Item III horns guldens uuyt Popte goet, gealieneert.
Item eenen golden gulden renthen in Bongema goedt, gealieneert.

367  In linkermarge.
368  Hierna doorgehaald ‘saete’.
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Item uuyt Tyalma goedt eenen arens gulden, gealieneert.
Die voors. pondemaeten hoerende totter pastorien posses, zijn in getal vyf-
fentsestich pondemaeten buyten die anderen uuytgesproken renten met alle 
behoirlijcke Wierommer dycken, alsoe zij van oldts gelegen zijn geweest myt 
lasten van zylen ende zylroeden.
Item die possessie van die voors. pastorie ben ick selffs int gebruyck hebbende 
ende ick noch nyeuws gecomen nyet ten rechte wetende die valoer, dan naer myn 
goedtduncken [...]369 op viertich golden gulden bij goede jaeren ende bij quade 
oft solte wateren nu min ende dan meer, want se aleer die pondemaete nyet meer 
gedaen heeft dan neghen stuvers, dyt aldus geraempt op vry gelt, die lasten daer 
te buyten geholden van al dat daer op vallen mach.
Gescreven naer mijn besten weeten anno XLIII den XXIXen dach decembris.
Onderteyckent: Bernardus Bernardi subscripsit.

(f. 9r) Dit zijn die landen ende renthen van dat jongerleen van Hantummahuysum.

Inden eersten VII pondemaeten, de fenne met VIII voeten Wierommer dycken, 
[175] oistwerdt naestgelandt die patroen, suydweert Jelte Donye.
Item noch IX pondemaeten aen ende in Jelle Huedmaes goedt myt hoeren 
behoirlijcken Wierommer [dycken], westwerts naestgelandet Ripkema Weerde-
brass, suydwerts die pastoir.
Item noch III pondmaeten in die Hoege Fenne, oestwerts naestgelant die pastoir, 
westwerts Popte zaete.
Item noch III pondemaeten aen die Leeghe Pasing, naestgelandt noordtwerts die 
patroen, westwert Jeppe Elinghe huysfrou myt hoere kinderen.
Item noch V pondemaeten te Werum liggende, oistwert naestgelandt Cleyenberger 
zaete, noordtwert Bate te Werum.
Item noch III pondemaeten in die bueren, naestgelandt westwert Jeppe Elinge, 
oistwert Jelte Donye.
Item noch een pondemaete gelegen op die Volinge, naestgelandt noortwert die 
pastoir.
Item noch een pondemaete geheeten Sinte Annelant, gealieneert.
Item noch een oert goutz uuyt Rembout zoon goedt tot Lutke Laert zoon.
(f. 9v) Item noch een oert goudts uuyt Jaspers goedt te Tonauwert.
Item noch XVIII st. brabants uuyt Popte goet, gealieneert.
Welcke landen beloopen XXXI pondemaeten ende hebben gegouden negen 
gouden gulden tjaers ende bijden Sassens tijden zijn overgegeven voor vyff gulden 

369  Niet ingevuld.
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renten, soe als my geseyt is, welcke landen ick selffs gebruyck dat meest part, soe 
dat bij quade jaeren, oerloge, waterjaeren ende scattinge ende dat meeste quade 
dycken, die welcke mogen wel breken, dat mense nyet maecken mach met dat 
geheel leen soe buyten allen lasten, soe ic mij laet duncken, mogen die landen 
nyet oft scarpelijck weert wesen XIIII oft XV gouden gl. tjaers, want zij my die 
weerdinge nyet wel bekent zijn, soe ic daer nyet lange gewoent hebbe oft nyet 
lange eygeneerfft geweest hebbe ende ic scamelijcken daer van die cost kan crygen 
als uwer liefden wel mercken moegen.
Onder stont gescreven: Henricus Hattem, prebendarius in Hantumhuysum.

(f. 10r) Jouwer 370

Aengevinge vande landen behoirende totter pastorien vander Jouwer, welcke nu wordt 
bedient van her Gherridt pastoir aldaer.

Inden iersten die groote fenne XXI pondemaete, ende die selve zijn belastet mit 
XXI foeten Werumme dyck, Sytthie Ayluiwa naestgelegen opt zuydt ende Aebe 
Siuxma oppet noordt.
Item noch VII pondematen gelegen opper Scipvaertswal, Jelle Kempema naest-
gelandet oppet oest, Siuurdt Andla opt zuydt, daer op VII voeten Werumme 
dyck.
Item noch XIIII pondemaeten geheeten die Cruydt Acker, oyck beladen mit 
XIIII voeten Werummedyck, naestgelegen des abts landen van Dockum opt oest, 
Jelle Kempema opt zuydt, Aebe Siuxma opt west.
Item noch vyffdehalve pondemaeten landts hietende die Ham, Jelle Kempema 
naestgelegen opt noordt ende Oeme Obbe zoon opt zuydt.
Item noch vyffdehalve pondemaeten landts hietende die Lange Warren, Auck 
Auma naestgelandet opt west ende oyck opt zuydt, Jucke oppe Jouwer naest-
gelandet opt noerdt.
Item bet IIII Borderhuyster pondemaeten landts, die abt van Dockum naest-
gelandet opt noordt, Aucke Auma opt zuydt ende opt oest.
Item noch IX pondemaeten Bornderhuyster mate, heetende die Oesterfenne, 
die Hillingefenne naestgelegen, Auck Auma naestgelandet opt noordt, Sijrck 
Bottinge opt oist ende oyck opt zuydt, Oeme Obbe zoen myt zijn broeders ende 
susters opt west.
(f. 10v) Item noch IIII pondemaeten landt gelegen inde Kolcken, Worp Ropta 
naestgelandet opt oest ende Douwe van Bourmania opt west.

370  In linkermarge.
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Noch II pondemaeten, Douwe Bourmania opt oest ende Sytthie Ayluiwa opt 
west naestgelandet.
Item noch drie pondemaeten liggende oppe Meerswal, naestgelandet Jelle 
Kempema opper oester egge ende Menne Mellema oppet zuyder eynde ende 
Sprelense oppet wester eynde.
Die summa van dese voors. landen LXXXIII pondemaeten, hier aff vercofft eer-
tijts een halve pondemaete tot371 reparatie van tpastoirshuys, ende dese landen 
be lastiget myt vier roeden Werummedyck, welcke dycken gecost hebben in II 
jaer XXVI golden gulden, oeyck dese landen beswaert myt LXXX roeden meers, 
noch oyck beswaert myt Bornder zyl, ende doude renten naeden aenbrenck 
vanden Sassens tyden, XXVI golden gulden rente, [176] te weeten die landen die 
belastiget zijn myt Weromme dyck IIII pondematen voor die fl. rente ende die 
nyet belastiget zijn myt dycken, III pondemaeten voor die fl. rente.
Item van rente uuyt die state, soe boere ic jaerlijcx XVI st. uuyt Mennema staten.
Dese landen zijn eens van mij, heer Gerrydt verhuyrt geweest voordie somme van 
XL golden gulden, uuytgeseght die landen van die Cruydt Ackers van welcke ick 
jaers te huyr hebbe vyff philips gulden, nochtans die selve landen voors. verhuyerde 
tot grootheyt ende cleynheyt, alsoe die dycken breecken oft heel blijven.
Aengegeven den XIIen dach octobris, anno XLIII

(f. 11r) Dese naescreven landen toecomen den patroen upte Jouwer, die welcke zijn 
aengegeven den voors. dach.

Inden eersten V½ pondematen landts liggende inde Joustra Hemrijck, het 
convent to Dockum naestgelandet opper oesterzijde ende zuyder eynde, Sytthie 
Ayluwa naestgelandt opper westerzijde, Marten toe Lutke Laert naestgelandet 
opper noorder eynde.
Item noch II½ pondemaeten gelegen in Foudtgumme Kolcken, Aebe Siuxma 
naest gelandet oppe oesterzijde ende westerzijde naestlegers, Sprelense ende die 
Kolckwech naestgelandet aenden noorder eynde.
Item een arents gulden rente jaerlijcx uuyt een guet heetende te Mennema.
Item een arens gulden rente jaerlijcx uuyt Aume guet.
Item noch eenen golden gl. rente, dat welcke die pastoir opper Joure jaerlijckx 
betaelt vanwegen die patroen.
Summa van dese landen beloopen VIII pondemaeten landts, diewelcke als nu 
golden te huyr X golden gulden ende dat ter causen dat die landen onbeswaert 
zijn van Werumme dycken.

371  Later doorgehaald.
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(f. 11v) Werum 372

Landen end renthen behoirende totter pastorien in Werum, de welcke her Sipke alsnu 
pastoir besit ende gebruyct.

Int eerst, XII½ pondemaeten heetende int Hocht, daer die naeste zijn die 
Grouwe Muncken upt noordt ende opt oest, die Witte Muncken opt zuydt ende 
opt west, die beneficien te Ness ende dese voors. landen zijn gewandelt van die 
voors. cloesters um dat huer dycken liggen moesten op die leens landen ende een 
yegelijck blijft bij zijn eygen lasten van dycken ende is Werme Hemrijck landt 
ende heeft ytlijcke pondemaeten I roede dycks.
Item ses pondemaeten, heetende als die voors. XII½ pondemaeten, die beneficien 
te Ness te naeste opt oest, Walama guedt opt zuyden ende Jelmer myt zijn 
adherenten opt west ende eenen wech die op in die landen gaet opt noordt ende 
elck pondemaete heeft een roede dycks in die Grou.
Noch IIII½ pondemaeten ende II eynssen Nesme Hemrijcks landt, waervan 
ytlijcke pondemaeten heeft V foeten dycks, eenen voet te weste toe indyck ende 
IIII voeten toe oeste.
Dese voors. landen is Melama guedt opt oest ende zuydt te naeste ende Jaensma 
guedt oyck opt zuydt, Hanye guedt opt west ende die Wech opt noordt.
Item noch XVII pondemaeten saedtlandt, heetende op Autefen, Melama guedt 
opt oest te naeste, Hanye guedt opt zuydt ende west ende die Falige opt noordt 
ende ytlijcke pondemaeten heeft vyff voeten dycks ende is Nesme Hemrijck landt.
(f. 12r) Item in Liupka guedt III pondemaeten ende dycken, heeft datselfe guedt 
ende is die naeste in alle plaetsen.
Bet die Wester Falighe vyff pondemaeten ende Werme Hemrijcks landt, hiervan 
zijn de Witte Muncken die naest opt oest ende opt zuydt, Romka Walama opt 
west ende dyck opt noordt ende ytlijcke pondemaeten een roede dycks.
Noch op Koetere Meeden III pondematen, Ayte opt oest die naeste ende Gaetze 
guedt opt zuydt ende west ende noordt ende elcke pondemaete hee[ft] ½ roede 
dycks.
Item in Hillinge te Hantum I½ pondemaete, die selve de naeste tot allen hoecken 
ende heeft anderhalff duymbreet quaedt waeterdyck.
Noch IIII½ pondemaete gelegen bij Hubbema goet te Hantum, tselffde guedt 
opt zuydt ende west ende opt noerdt die Heerwech, opt oest Hillinga te naeste, 
ende elck [177] pondemaete heeft eenen voet dycks een duymbreet.

372  In linkermarge.
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Hierboven zijn mijn beneficium affgegraven II½ pondemaeten ende den patroen 
I½ van dat clooster toe Dockum, daer wy die lasten dus langhe van gehadt 
hebben.
Die summe vanden landen is LX pondemaeten min een ende die dycken zijn 
XXIII roeden wel bekent.

Renten hoerende tot de voors. pastorie.

Uuyt Ald Ythieme guedt: III horns gulden.
(f. 12v) Uuyt Poutsma guedt: XXVII st.
Uuyt Gaetze guedt: XVI st. min een oerdt.
Uuyt Jensma guedt: XII st.
Uuyt Liupkama guedt: een enckel gulden.
Uuyt Inge guedt: XIIII st.
Uuyt Walama guedt: XII st.
Ende van Fedde: II philips gl.

Die landen toebehoirende den patroen te Werum.

Inden eersten IIII pondemaeten landts beclampt in een guedt te Werum, heetende 
inden Keech, elcke pondemaete een roede dycks.
Item II pondemaeten saedtlant373 gelegen oppe Valige, beclampt inde selve Valige.
Item noch IIII eynsen terplandt, Botte Eelcke zoon naest gelandet opt zuydt oest, 
die Witte Muncken opt noerdt west ende die selve IIII eynsen landts hebben IIII 
voeten dycks.
Dese landen gelden jaerlycx te huyr mit hoer lasten III½ g. gl.

(f. 13r) Renthen uuyt die staden.

Item XIII½ arents gl. uuyt een saete lants, heetende het Voegelandt.
Item noch uuyt Poutsma guedt jaerlycx XIII½ st.

Foudtgum374

Dit zijn de bepalinge ende limiten vande landen behoirende totter pastorie van 
Foudtgum met die jaerlycx waerdinge, onroerlycke guoden ende renten.

373  Later toegevoegd.
374  In linkermarge.
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Inden eersten die fenne ofte weydlandt myt dat saedtlant XX pondemaeten soe 
heetende, naestlegeren Hero Burmania ende Frans Kammye op die oesterzijde 
ende Sytze Ayluiwa ende Feye Roorda an die wester zijde, ende die noordereyndt 
streckende aen die VII pondemaeten maedtlant, hoerende aen dat selffde 
beneficium ofte pastorie ende aen dat kerckhoff streckende met dat zuyder eyndt.
Item seven pondemaeten maden, Idzert te Groustins naestleger op die wester 
zijde, Feye Roorda ende die Heernewech op (f. 13v) die oesterzijde naestleger 
ende dat personaetschap te Brantgum op die noorder eyndt naestleger ende myt 
die zuydereyndt streckende aen die voors. fenne oft weydlandt.
Item vyff pondematen maedlant in die Kolcken, Sytze Ayluiwe op die oesterzijden 
naestleger ende op die zuydereyndt ende Oege Rijord zoon op die westerzijden 
naestleger ende Lijuwe Mollema naestleger op die noorder eyndt.
Item vier pondemaeten maedtlandt heetende die Dryevoet, Menna Mollama 
op die wester eyndt naestleger ende salige Jaericx weesskinderen toe Spreens op 
die oestereyndt naestlegeren ende dat convent te Bethlehem opdie noorder zijde 
naestleger ende die Colckwech op die suyder zijde naestleger.
Item drije pondemaeten maedtlant in die Colcken, daer werven tegen III ponde-
maeten, daer toebehoiren Kensck Ropte.
Item vierdehalff pondemaeten maedtlandt op die Falije, Douwe van Bourmanya 
op die zuyder zijde naestleger ende Menna Mollema op die noorderzijde naest-
leger ende die Heernewech op die wester eyndt ende Menna Mollema op die 
oestereyndt naestlegeren.
Item XXII eynssen maeden gelegen op Foudtgumma maden, Feye Roorda 
naestleger op die oesterzijde ende die pastorie toe Waxens op die wester zijde 
naestgelegen, verstreckende met die noorder eyndt aen Brantgumme Oldemeer 
ende myt die zuyder eyndt streckende aen Hibbe landt te Brantgum.
(f. 14r) Die summa van dese landen gelden XL g. gl te huyer.

Renthen en pachten hoerende totter voors. pastorie, gaende uuyt sommige gueden te 
Foudtgum.

Inden eersten uuyt Stenska guedt oft staten, III fl. jaerlijcx.
Uuyt Mellama staten, eenen fl. jaerlijcx.
Uuyt Laesma staten, XXIIII st. jaerlijcx.
Uuyt Pybema staten, IX st. jaerlijcx.

Dese navolgende landen ende renthen behoiren den patroen van Foudtgum.

Inden eersten X pondemaeten maedlandt in die Colcken liggende, naestlegeren 
op die [178] noorder zijde doctor Pieter ende Schelte Scholtema ende op die 
zuyder zijde Oege Rijordt zoon te Holwert naestleger ende op die oester eyndt  
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Lyuwe Mellama naestleger ende op die wester eyndt naestlegeren Niekercke in 
Dongerdeel tpersonaetschip ende Kensck Ropte.
Item V pondemaeten maedtlant op die Falige, Feye Roorda op die noorder zij-
de naestleger ende opdie suyder zijde Tzyarck Mellama naestleger ende op die 
westereyndt Hero Burmania ende Frans Camminga naestlegeren ende met die 
oester eyndt streckende aen die Heernewech.
(f. 14v) Noch V pondemaeten maedtlandt op die Faligen, op die zuyderzijde Feye 
Roerde naestleger ende op die noorderzijde Boecke Jelckema ende Ments Vysma 
naestlegeren ende op die wester eyndt Hero Burmanie ende Frans Camminga 
naestlegeren ende op die oester eyndt Sape Bannye te Collum naestleger.
Dese voors. landen gelden nu ter tijt XX golt gulden te huyr jaerlijcx.

Holwerdt  375

Dese naebescreven landen competeren ende toecomen den patroen te Holwerdt ende 
zijn aengegeven den XXIII decembris anno XLIII.

Inden eersten VIII pondemaeten liggende op Hemminga Worp, die pastoir te 
Holwert naestgelandet opper oesterzijde ende Dierick smidt opper westerzijde.
Item noch een roede lants beclampt in Eepsma Worp.
Item noch een pondemaete maedtlant op Brantgumme Meenschaer.
(f. 15r) Item noch een luttike pondemaete mede gelegen op Holwerde Meden, 
heetende opt Zuydtlandt, Douwe te Sutrum naestgelandet opper oester zijde 
ende Eelck Remkama naestgelandet opper westerzijde.
Item noch een pondemate maedtlandt gelegen opper Holwerde Meden, Hessel Gab-
bema naestgelandet opper westerzijde ende die patroen te Waxens opper oesterzijde.
Item noch XIIII eynssen maedlandt heetende die Camp, Louw opper Baert 
naestgelandet aende zuyderzijde ende Gathie Sippema aende noorderzijde.
Item noch een pondemaete saedtlandt liggende bij Knappelshorne, Pieter 
Amkema naestgelandet opper oesterzijde ende Eelck Romkema opper westerzijde.
Item noch een halve pondemaete saedtlandt, Jaersma naestgelandet opper noorder 
zijde ende Tiaerdt te Oldedyck oppe suyderzijde.
Item noch III½ pondemaete saedtlandt myt een huystede, Jaersma naestgelandet 
opper suyder zijde ende die Dyck opper noorder zijde.
Dese voors. landen myt VI roeden dycks ende ander lasten, gelden te huyr IX 
golden gulden, omdattet meest buyten dycks leyt.

375  In linkermarge.
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Item noch IX pondemaeten landts liggende te Holwert buytendycks, Hanye 
landen naestgelandet opper oesterzijde, Menne te Sutrum naestgelandet opper 
westerzijde.
(f. 15v) Item noch een huystede, die Herewech naestgelandet opper oesterzijde 
ende Sinade naestgelandet oppe westerzijde.
Item noch een stede gelegen te Holwerdt, Mennema landen naestgelandet opper 
oester zijde ende Uge Rewert zoen naestgelandet oppe westerzijde.
Dese voors. IX pondemaeten landts zijn belast myt IX roeden dycks ende slaen 
aff opper noordt van tsolt water ende dieselve IX pondemaeten met die huystede 
gelden jaerlijcx te huyr VIII golden gulden.
Item noch een acker lants liggende oppe westerzijde, die prebende te Holwert 
naestgelandet opper oesterzijde ende Taecke timmermans erven oppe westerzijde 
naestgelandet.
Item noch een huystede gelegen te Holwert inden buiren, daervoor gegeven 
wordt jaerlijcx te huyr eenen fl. ende noch IIII st. uuyt een ander stede.
Item noch eenen halven fl. rente uuyt het guedt te Sutrum.
Dese landen gelden te huyr VI golden gl. ende is meest uuyter dycks als voors.

(f. 16r) Die landen ende renten behoirende totter pastorie in Holwert, die her Ritske 
Amkema pastoir aldaer nu bedient.

Int eerst, een venne van XI pondemaeten, opt oest Remkema Oldevenne, Tzessens 
fenne opt zuydt ende westerzijde naestlegers.
Item IX pondemaeten zaedtlandt, bijden wech vanden dyck opt oest vanden 
bueren aff vanden wringe nae Witte Monkehuys streckende opt oest vanden 
wech voors.
Item III pondemaeten opt zuydt vanden Valige Wech, Sippema landen opt zuydt 
naestlegers.
Item noch een pondemaete tusschen die twee notwegen, op elcke zijde Amkema 
naestleggende.
[179] Item noch twee pondemaeten opt zuydt, Kloppelshorne genoempt, bijden 
Wech besloten.
Item noch een pondemaete in Colmehorne bijden Gruenewech, Aebe Siuxma 
opt zuydt ende Amkema landen opt oest naestgelandet.
Item XIII mansmadt meden, IIII opt zuydtlandt, opt oest Sigere landen, opt west 
Sinade landen, opt noordt Eepsma landen.
Noch IIII genoempt Hellinge terp met een olde sloet streckende aenden Wech 
bij Holwerde Meden.
Bet IIII mansmadt in een besloten camp aenden solfte wech ende meer.
(f. 16v) Noch twee pondemaeten myt noch een luttike pondemaete, daer warft 
tot mijn beneficie int eene jaer, het ander jaer tot dat ander personaetscep.
Item XX roeden joltlandt myt XX roeden dycx ende is getaxeert op XII 
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pondemaeten, summa naeden aenbringh vanden Sassens XXIII gulden renten 
ende IX st. renten.

Uuyt die domistadien daer ick her Ritsche voors. boere.

Uuyt Bolte state jaerlijcx: IX st.
Uuyt Sinade guedt: XIII½ st.
Uuyt Jeppema376 guedt te Medtwert: XIII½ st.
Uuyt Hesma guedt te Medwert: XVIII st.
Uuyt Tyegera guedt te Medwert: IX st.
Uuyt jonge Jelle Orferden guedt: VIII st.
Noch een stede hetende Jouwema stede pro perpetua memoria,377 uuyt Zigera 
guedt: VI st.
Uuyt Hernsma guedt: VI st.
Dese voorgementioneerde landen, te weeten vennelant ende madelandt gelt een 
yder pondemaete jaerlijcx te huyr een g. gl. ende het saedtlandt behoirende tot 
die pastorie wordt nyet verhuyrt, dan wordt gegeven tot haelff zayenge.
Aengegeven den IIen decembris anno XLIII.

(f. 17r) Dese naescreven landen behoiren tot die pastorie van Holwerdt, welcke pastorie 
wordt bedient van heer Gilijs van Doettekum, ende zijn aengegeven den II decembris 
anno XLIII.

Inden eersten vyfftich pondemaeten gelegen te Holwert buytendycks, die pre-
bende te Holwert naestgelandet oppe oesterzijde ende Romke Jeppema378 erven 
naestgelandet oppe westerzijde met LII roeden dycks, ende geven jaerlijcx tot 
Keijserlijcke Maijesteijts tax XXX st.
Item noch drye pondemaeten vennelandt binnendycks, Bennert Jans zoon myt 
zijn besit naestgelandet oppe zuyderzijde, Gathie379 Sippema oppe westerzijde.
Item noch I½ pondemaete zaedtlandt liggende inden Nyevenne, Hessel Gabema 
naestgelandet oppe oesterzijde ende Jacob Willems zoon oppe westerzijde.
Item noch II mansmadt meden op Bonte Oech, het jongerleen te Brantgum 
naestgelandet oppe oesterzijde ende Aebe te Waxens oppe westerzijde.

376  Doorgehaald ‘Hesma’.
377  Latijn: voor een eeuwige memorie.
378  Hierna doorgehaald ‘landen’.
379  Later toegevoegd.
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Item noch een pondemaete meden gelegen op Holwerder Meden, heetende het 
Zuydtlandt, het personaetscep te Brantghum naestgelandet oppe oesterzijde ende 
Humme te Uulsmahorne oppe westerzijde.
Item noch een luttike pondemaete op Brantgumme Meden, het welcke werfft 
het een jaer tot het een personaetscep te Holwert ende het ander jaer op het IIe 
personaetscip te Holwert.
(f. 17v) Item noch een stuck saedtlandt gelegen in een saete lants beclempt, 
hetende Witte Monckezate ende VI stuvers renten uuyt Hernsma guedt, dat 
welcke den abt van Dockum aen hem heeft gecregen anno XLI duer een baer, 
voer welcke die selve abt het pastoirs huys dat vervallen was indenselve stede een 
nyehuys heeft laten maecken.
Dese voors. landen geldt elcke pondemaete jaerlijcx te huyr eenen golden gulden, 
maer alst solte water vake die landen beloept, moeten zij min gelden te huyr.

Renten uuyt die staden.

Uuyt Bolte guedt jaerlijcx: IX st.
Noch uuyt Tiegera guedt te Medwert: IX st.
Noch van II steden jaerlijcx: XIX st.
Uuyt Hesma staden: XVIII st.
Uuyt Jeppema staden: XIII½ st.
Uuyt Sigera staden: VI st.
Uuyt Sutrum: VIII st.
Uuyt Sinaden staden: XIII½ st.

(f. 18r) Die landen ende renthen behoirende tot die prebende te Holwert, die welcke 
zijn overgegeven van Sijdts Bunga vanwegen Hessel Bunga, zijn zoen, die welcke die 
selve prebende gegunt is van Keyserlycke Mayesteyt duer electie vant dorp Holwert 
voors., ende zijn aengegeven den Xen decembris anno XLIII.

Inden eersten viertich pondemaeten graslandt gelegen buytendycks, die pastoir 
te [180] Holwert naestgelandet aenden westerzijde, her Rytsche Amkema naest-
gelandet aenden oesterzijde.
Item noch IIII pondemaeten nyelandt liggende bij Holdaert een terp, welcke 
voors. terp die voors. vier pondemaeten te naeste zijn gelandet.
Item noch III pondemaeten maedtlandt, Ypema naestgelandet opt oest ende 
noordt.
Item noch een pondemaete gelegen op Holwerde Meden inden Maye, dat welcke 
is meentschaer.
Item noch een pondemaete gelegen op Holwerde Meden heetende die Byl, oyck 
meenschaer.
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Item noch drye pondemaeten saedtlandt liggende te Holwert oppet Oestervelde 
in Holwerde zaetlandt beclampt.
Dese voors. landen zijn belastiget myt dycken ende geven mede tot die costerye 
tonderholden ses golden gulden jaerlijcx (f. 18v) ende wordden die armen 
verhuyrt bij pondematen, elcke pondemaete voor een golden gulden, dan als die 
landen buytendycks liggende onder vloyen, zoe moet men die arme luyden inden 
huyr lichten.

Renthen uuyte staden.

Uuyt Bolte state jaerlijcx: IX st.
Uuyt Sinade staden jaerlijcx: XIII½ stuvers.
Uuyt Jeppema staten tot Medwert jaerlijcx: XIII½ st.
Uuyt Hessema staden jaerlijcx: XVIII st.
Uuyt Tiegera: IX st.
Uuyt Sigere guedt jaerlijcx: VI st.
Uuyt Hernsma guedt jaerlijcx: XII st.
Uuyt jonge Jelle Ulferde guedt jaerlijcx: VIII st.
Uuyt Ypema guedt te Waxens jaerlijcx: III horns. gl.
Uuyt Jausma stede jaerlijcx: III st.

(f. 19r) Waxens 380

Die landen van de pastorye van Waxens.

Inden eersten VII pondemaeten op Brantgumme Meenschaer.
Item noch IX eynssen leechlandt op die Meenschaer voors.
Item XXIII eynssen op Foudtgumme Meenschaer.
Item dat Engelandt III pondematen daer die naeste landen van zijn dat 
Vrouwenclooster bij Collum om die westzijde ende aent suydt eynde, ende 
Jaringe aenden oestzijde ende die Mede Wech aen dat noordt eynde.
Item IX pondemaeten bij Brantghum, daer die naeste landen van zijn mijns 
Heeren Wech aen die westzijde ende die Inwech aendt noerdt eynde ende381 die 
pastoir van Brantgum ende Feye Jaersma ende Andrees tot Snickerhuys ende 
Oenge Folck aen die oestzijde ende Doed Mennerde aende zuydt oesthorne.

380  In linkermarge.
381  Hierna doorgehaald: ‘Jaringe’.
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Item die werff myt dat dorp II½ pondemaeten, daer die naeste landen van zijn 
die patroen aen die oestzijde ende dat kerckhoff ende dat Vrouwencloester bij 
Collum aende westzijde ende mijns Heeren Wech aenden noordtzijde ende 
Jaeringe aende suydtzijde.
Item III pondemaeten, die Eerste Venne daer die naeste landen van zijn die Hilge 
Wech aende zuydt zijde ende Siuxsma landt aen dat west eynde en Werp Tzesses 
aende noordt zijde ende die Hilge Wech aende suydtoesthorne.
(f. 19v) Item noch XI pondemaeten, die anderde camp ende die Groitste Venne 
aende III pondemate gedampt, daer die naeste landen van zijn Werp Tzesses aende 
west zijde ende die Poelwech aende oestzijde ende Bethleheem aent zuydteynde.
Item noch IX pondemaeten aendt noordt eynde aende XI pondemaeten voors., 
daer die naeste landen van zijn die patroen van Waxens III pondemaeten aent 
noerdt eynde ende die Poelwech aende oestzijde.
Item noch IX pondemaeten bij westen aende IX pondemaeten voors., daer die 
naeste landen van zijn Werp Tzesses aent zuydt eynde ende aende westzijde ende 
die abt van Dockum oyck aende westzijde.
Item drije pondemaeten saedtlandts aenden oestzijde vanden IX pondemaeten 
voors. ende die382 Poolwech aende oestzijde naestlandet van dyt seedtlandt voors. 
ende III pondemaeten vande patroen te Waxens aende zuydtsijde.
Item noch XVIII pondemaeten by noorden aende drye pondemaeten zeedtlandt 
voors., daer noch die naeste landen van zijn die abt van Dockum ande westzijde 
ende mijn Heeren Wech aen dat noordt eynde ende die Poelwech aen dat oestzijde.
Ende noch die Lange Camp III½ pondemaeten, daer Douwe Siuxma besproiken 
heeft tot ewige daghen tot een paeskerse van IIII pondt was ende wyn ende broot, 
ende is vant leen veraremt ende alieneert geweest omtrent VIII jaeren, daer die 
naestelanden van zijn Hoyt Tzesses aendie zuydt zijde ende Betleheem aenden 
noordtzijde ende Andrees to Siucknehuys oyst eyndde ende die Poelwech aent 
westeynde.
(f. 20r) [181] Item Fedde camp vyff pondemaeten alieneert vant leen omtrent acht 
jaeren, daer die naeste landen van zijn die patroen van Waxens aenden noordtzijde 
ende aen dat westeynde ende Bocke Rennerde aen dat oest eynde ende mijn Heeren 
Wech aenden westzijde.
Anno XLII, LXXV golden gl.

382  Hierna doorgehaald ‘Ploechwech’.
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Dese naegescreven landen behoiren den patroen der kercken te Waxens inder gretenye 
Dongerdeel westerzijde der Paesens, welcke zijn overgegeven den XXIen dach decembris 
anno XLIII.

Inden eersten een huysstede met II vennen thien pondemaeten groot ofte daer 
omtrent, liggende bijde Poelwech ende Heere Wech ende aen Rennerde landen 
opper oester eynde streckende.
Item noch vier pondemaeten landts gelegen opt zuydt, gelegen op Holwerde 
Gemeyne Meden, Hemminga landen naestgelandet opper westerzijde ende 
Jaringe landen opper oesterzijde.
Item noch II pondemaeten landts opt zuydt landt, Holwerde patroen naestgelandet 
opper wester zijde ende Oltfenstra landen naestgelandet opper oester zijde.
(f. 20v) Item noch vier pondematen landts heetende die Weyde, Unema landen 
naestgelandet oppe oesterzijde ende die Mede Wech naestgelandet oppe wester 
zijde.
Dese voors. vier pondemaeten liggen bij Medwerdt.
Item een mansmadt meden gelegen op Brantghumme Meenmeden, Nittema 
landen naestgelandet oppe westerzijde, Fide Kamstra landen oppe oester zijde.
Dese voorgementioneerde landen hebben lasten, als te weeten wel tzestich roeden 
weges ende noch verder gelast met Ee graven en meer graven.
Item noch omtrent elff pondemaeten landts liggende op Brantgumme Meden, 
welcke gebruycken die arme huyssaiten van Waxens. Dese landen zijn boven die 
bovenscr. landen met Bornder ziel belasten.
Dese landen in alles, mogen als nu gelden jaerlijcx twee ende twintich golden 
gulden, ende is zaeke dat dit landt beloopen wordt myt solt water, moet men die 
gebruyckers inde huyeringe lichten.

(f. 21r) Rauwerdt 383

Landen ende renten behoirende tot die pastorie van Rauwert in Dongerdeel westerzijde 
der Pasens.

Inden eersten thien florenen renthen.
Item die Koefenne ses oft seven koeganck.
Item bet een pondemaete beclempt in die Scherne Fenne.
Bet een wech liggende tusschen de Mandefenne ende Rijpke Rener zoon bijde 
Hoeghe tille maden.

383  In linkermarge.
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Noch een cleyn dryfwech uuyt die Koefenne tusschen de maden fenne ende den 
busch.
Bet de Stert vyff pondemaeten ende de Sattyen vier pondematen, Marigaerde 
landt te naeste op de noorder zijde, Rijpke Sittyen ende de Olde Ee op de 
suydtwesterzijde.
Noch twee pondemaeten op de Falich, Henne erven op de Leye toe naeste op de 
zuyder zijde ende Eesck droechscerrier kinderen op die noorder zijde.
Item noch drye pondematen op de Falich, de patroen te Rauwert te naeste op de 
noordt oester zijde ende Jelgers erven toe Battervierd op die zuyderzijde.
Item een cleyn stuck heetende die Dryvoet, omtrent een halff pondemaete 
liggende by ende aenden Heerenwech.
(f. 21v) Item noch drye pondematen heetende de Marren, rondtsom begraven, 
Mariengaerde lant rondtsom te naeste.
Item anderhaff pondemate met die huystede, Mariengaerde landt rontsom te 
naeste ende oyck den Maer.
Bet een Bornwerder pondemaete liggende bijt Santwat, de patroen te Rauwert te 
naeste op die zuyder zijde ende Eescks erve te naeste op de noorder zijde.
Item bet drye pondemaeten beclempt in een fenne op die noorder zijde, heetende 
de Greed, Eescks erven te naeste op de noorderzijde, het leens landen toe Rauwert 
te naeste op de westereynde.
Bet twee pondemaeten op die oester Falich, dat personaetscip te Sybrandehuysum 
te naeste op die noorderzijde ende Jelgers erven te Batterwirdt te naeste op die 
zuyder zijde.
Noch een pondemate op die oester Falich, Kempe Blacknie erven te naeste op die 
noorder zijde ende die Olde Ee op de suyder zijde.
Bet drie pondemaeten saetlandts, in drye stucken liggende opden Tarp vast bij 
mijn huys.
Item noch een cleyn begraven stuck, heetende de Tange, Eescks arven te naeste op 
die zuyder zijde ende den wech van Cleffens op die noorder zijde.
Item een pondemaete te Ee in Hayme guedt liggende, beclempt in een fenne 
onder Hayme huyswandt.
(f. 22r) Item noch drye smad maedlandt in Foudtgumme Kolcken, de patroen te 
Bornwert toe naeste opt noordt ende Sijuck te Batterwirdt weduwe toe naest opt 
zuydt.
Item acht huysen, die schuldich zijn ter kercken toe brengen alle maenden 
een halff [182] coopbroet ende een pondt butter oft om die tweemaenden een 
coopbroot ende twee pondt butter.
Bet een huys, om die tweemaenden een halff coopbroet met een halff pondt 
butter. Dit broot ende butter hebbe ic her Baucke selffs ontfangen wel drye oft 
vier jaeren ende oyck mijn antecessoren, naemelijcken her Bernt die doot is, her 
Inne nu noch woenende toe Dresum, pastoir her Joest noch prebendarius te Blije, 
dan de olde luyden zijn altesamen bij mijn tijden gestorven ende ic nu sonder 
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recht nyet vande jongen can betaelt wordden ende in vyff oft ses jaeren daer van 
nyet hebbe ontfangen.
Item bet drye flamsche van die rijcke voor dat sondaechs offer ende de vier ge-
tijden jaers.
Bet twee huysen tjaers ytlijck negen, stuvers ende van een huys eenen halven 
floreen voor tijden ende sondaechs offer.
Dyt zijn die landen ende renthen behoerende tot dat personaetscip toe Rauwert 
soe ick se her Baucke pastoir toe Rauwert gebruyct hebbe vanden jaere dartich aff 
voorleden tot nu toe. Ende dese voors. landen zijn belast myt den Ee te graven ende 
de wegen te holden ende maecken ende oeck de Hoeghe Tille mede bij Claricamp 
sus384 lange te holden ende daer toe te contribueren. Ende ick bruyck ze selven 
dan solden nu wel gelden jaerlijcx te huyr XXXVI golden385 florenen, dwelcke ick 
betuyge myt mijn eygen gewoentlijck naem ende hantscrifft hier ondergescreven.
Actum anno XLIII, den XXII decembris.
Onderteyckent: Baucke Sipponis in Rauwert pastor subscripsit.

(f. 22v) Dit zijn die landen ende renthen behoerende Sint Jan Baptisten patroen in 
Rauwert voors.

Inden eersten anderha[l]ff floreen renten.
Item anderha[l]ff pondemaete op de Falich, Claricamp op de wester zijde ende 
Jelle erffgenaemen te Cleffens386 op die noorderzijde.
Bet I½ pondemaete op die Falich maedtlandt, dat personaetscip te Rauwert op 
de zuyder zijde ende Henne erven op de Leye naestlegeren op die oester zijde.
Noch een acker op die Oester Falich, Henne erven op de Leye op die noorder 
zijde, Jelgers erven te Batterwirdt te naeste op die zuyder zijde.
Bet omtrent I½ po[n]dematen nielandt in twee stucken, inde Besloten Merren de 
helfft ende de ander helfft inde Suge Merren, Marigaede landt rontsom van dat 
een stuck op de oester zijde, Douwe Bourmania toe naeste van dat ander stuck 
op de westerzijde.
Item jaerlijcx van Incke erven toe Bannerhuys I philips gl., daer affgeholden 
wordt een barnende wyric op Sinte Annen altaer.
Item bet jaerlijcx van Menne erven toe Spreens, eenen golden floren van II 
Bornwerder pondemaeten, hluyt een contractbrieff daer opgemact.
(f. 23r) Item noch II pondematen met een huystede, dat leen te Rauwerdt toe 
naeste op de noorderzijde ende oyck op die westerzijde.

384  Lees ‘sustentatie’: onderhoud [?].
385  Hierna doorgehaald ‘gulden’.
386  De tekst ‘te Cleffens’ is later in de linkermarge toegevoegd.
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Noch twee huysteden sampt twee cleyne ackers saedtlandt, Mariengaede landt 
op de westereynde te naeste ende Menne erven toe Spreens toe naeste op de 
noorderzijde.
Item dit voors. zijn die landen ende renten, daer toe behoiren den patroen te 
Rauwert ende is Rauwerder387 mate cleyne pondemaeten ende desgelijcx des leens 
landen voors.
Item dese voors. landen zijn belastiget met den Ee te graven, weghen te holden 
ende maecken ende gelden nu jaerlijcx thoe huyr vyff golden florenen.
Actum anno XLIII, den XXII decembris.

(f. 23v) Bornwert 388

Dit zijn die landen ende renthen vander kercken van Bonrwert.389

Inden eersten drye pondematen heetende die Meytie, Douwe Bourmania aen die 
westerzijde ende aen die zuyderzijde ende die abt van Mariegaerde op die noorder 
ende oesterzijde, dyt geldt te huyr III golt gulden.
Item noch een pondemaete inde Silefenne, ons eerwaerdigen heerscap Sittie 
Ayluiwa aende oester zijde ende die abt van Mariegaerde aende noorder zijde 
ende die Heeren Wech op die zuyder zijde ende wester zijde ende gelt te huyr 
eenen golt gulden.
Item dese vier pondematen geven twee golt gl. te schenck, des soe sal die lantsaete 
hebben die landen int gebruyck V jaeren lanck, beghinnende int jaer van XLIII.
Item een pondemaete inde Eene Herne, Lyuwe Hette zoon op die zuyder zijde, 
ons eerwaerdige heerscap Sitthie Ayluwa opte wester zijde, Jelger Feytsma aen die 
noorderzijde, Sybe toe Spreens aen die oesterzijde.
[183] Item noch negen eynssen heetende dat Lampe Landt, Lyuwe Hette zoon 
aen die zuyder zijde ende doctor Peter aende noorder zijde ende Sijbe toe Spreens 
aen die wester zijde, Hemperde Lijckwech opt oest.
Item dese pondemaete ende IX eynssen heeft Harmck Ypke zoon gehuyrt voor 
twee golt gulden ende eenen golden gulden te schenck, (f. 24r) des sal hij vyff jaer 
hebben inde huyr, beginnende int jaer van XLIII.
Item noch een pondemate liggende tusschen die dycken, Sythie Ayluiwa ons 
heerscap aende westerzijde ende her Magnus opt oestzijde, Douwe Bourmanie 
opte zuyder zijde, Wierdt toe Batterwierdt oppe noorderzijde.

387  Hierna doorgehaald ‘pondemaeten’.
388  In linkermarge.
389  Als dorpsnaam wordt regelmatig ‘Bonrwert’ gehanteerd in plaats van ‘Bornwird’.
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Dit heeft Foppe Wittie zoon gehuyrt om XX st. ende XII toe schenck, sal hebben 
V jaer lanck in huyer.
Item in Jouster Kolcken negen eynssen, de pastoir aende zuyder zijde, Worp 
Ropte opte wester zijde, Taede te Metselawier opte noorderzijde ende opte oester 
zijden Foudtgumme patroen.
Item noch negen eynssen in Jouster Kolcken, Jelcke toe Albada aen die zuyder 
zijde, Sijs toe Bitterwierdt aende oester zijde, Sipke oppe Merren opte wester 
zijde, Syuwert toe Aelsum opte noorder zijde.
Ende Anne Pijbes die geeft tjaers voor dese XVIII eynssen voorscreven eenen 
golden gulden te huyer ende eenen halven gulden toe schenck ende heeft ze V jaer 
in huyer, beginnende int jaer van XLIII.
Item bet een pondemaete zaedtlandt liggende inde Herne, Sytthie Ayluiwa 
ons heerscap aen die westerzijde ende die pastoir opt noorden, die kelder van 
Claricamp opte zuyder zijde ende die Heere Wech opt oest ende wordt gebruyct 
bij Monte Bronger zoon te halven ende heeft dit lant opgebrocht vande vruchten 
dit jaer ses karolus gulden ende achtenhalve st.
Item noch negen eynsen heetende Tzaerde Tarp, die kelder (f. 24v) van Claricamp 
heeft opt oest ende opt noordt ende die Heerwech opt zuydt ende opt west, 
Monte Bronger zoon heeftet toe halven gehadt ende heeft die helfft vanden 
vruchten opgebrocht drye golt gulden min eenen halven braspenninck.
Item dat saetlant brenght op alheel, somtijt een golt gulden ende somtijt drye golt 
gulden, nae dat vruchtbaere jaeren zijn geweest ende dit jaer als boven gescreven 
staet.
Item het pastoirs landt ende der kercken landt moet die wegen maecken ende syle 
scat geven etc., als andere landen naestgelegen.
Item ic her Johannes van Antwerpen, pastoir tot Bornwert, sampt die voichden 
ende gemeenten, geven U eerbaeren ende gestrengen heeren, oetmoedelijck inden 
besten te kennen.

Bornwert 390

Die landen ende renthen vande pastorie in Bornwert bij Dockum.

Inden eersten negen pondemaeten, ons eerwaerdighe heerscap Sytthie Ayluiwa 
aen de zuyder zijde, Stinsten landt aen die noorderzijde ende wester zijde ende 
die Wech aende oesterzijde.

390  In linkermarge.
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Item vyff pondemaeten inde Merren, opt oestzijde Tyaert Amme zoon, het 
heerscap Sytthie Aluiwa aen de zuyder zijde ende aende noorderzijde, ende die 
Supvaert aende wester zijde.
(f. 25r) Item die Luttie Fenne IIII pondemaeten, daer Lyuwe toe Hallum aen 
die zuyder zijde ende die abt van Mariegaerden aende westerzijde ende Rensck 
Canters aen de noorderzijde ende die Wech aende oester zijde.
Item IIII pondemaeten op Pasege meden, die abt van Mariengaerde op die zuyder 
zijde ende wester zijde ende doctor Peter aende noorderzijde ende die Wech aende 
oester zijde.
Item twee pondematen in deen Herne, die kelder van Claricamp aende oester 
zijde ende Lyuwe Hette zoon aende zuyderzijde ende ons patroen Sinte Maria 
aende wester zijde ende doctor Peter aende noorder zijde.
Item een pondemaete oppe Gheert, ende leyt int kelders landt van Claricamp, 
ende Lyuwe Hette zoon leyt aende noorderzijde, anders leyttet alheel int kelders 
landt.
Item een pondemaete in die Oude Fenne, heetende die Oudewech, ons 
eerwaerdige heerscap Sytthie Ayluiwa aende noorder zijde, Rensck Canters aende 
zuyderzijde, die kelder van Bethlehem aent wester eynde ende die Wech aen die 
oester zijde.
Item een pondemaete in de Jouster Kolcken, Worp Ropta aende westerzijde, ons 
patroen Sinte Maria aen die noorder zijde ende Syuwert tot Aelsum aende oester 
zijde ende Sijbe toe Spreens aende zuyder zijde.
Item noch een pondemaete aen Foudtgum opte Falige uuyt Jeppe Jaers landt tot 
Bornwert.
(f. 25v) Item omtrent een halff pondemaete, het kerckhoff aende westerzijde, 
Frans Ayluiwa [184] ons heerscap opt noerden, die kelder van Claricamp opt 
oest ende zuyden.
Item bet een halff pondemaete daer tpastoirs lantsaete huys opstaet.
Item die summa van alle die landen beloopt omtrent XXVIII oft XXIX ponde-
maten.
Item III½ pondematen in doctor Pieters landt liggende, sommige liggende in 
Ayle Fenne ende sommige in die Wynmieden ende duer lange huyringe ende 
onkunde ofte versterven pretendeert doctor Pieter eygendom ende en wil nyet 
meer dan anderhalve golden gulden geven, hoewel nochtans in voortijden die 
pastoir verhuyrt heeft ende heeft salige her Foppe sampt die voechden ende 
doctor Peter dese questie gecompromitteert op meester Peter van Dockum ende 
meester Julius, advocaten vande Hove van Vrieslandt, ende daer en wordt nyet 
geeyndicht.
Item die landen van tpersonaetscap, het besit, heeft bij sKeysers tijden gegolden X 
golt gulden, daernae XV oft daeromtrent ende daernae XX, somtijts min somtijt 
meer ende nu XLV ende een vet vercken.
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(f. 26r) Hantum 391

Dese naescreven landen ende renten behoeren die patroen vande kercken toe Hantum 
die welcke zijn aengegeven den vyften decembris, anno XLIII.

Inden eersten vyfftehalve pondemaeten gelegen aende Hoern, Kamminga landen 
naestgelandet oppe zuyder zijde ende Voordouwema landen aende wester egge 
ende Tzalinghe te Ee aende oester egge.
Item noch drie pondemaeten landts gelegen oppe Hoerne, Sythie Gerloffma 
naestgelandet oppe oester zijde, die Heer Wech aende zuyder zijde, Tzalinck te Ee 
naestgelandet oppe westerzijde.
Item noch III pondematen zaedtlants met een huystede, gelegen te Hantum 
oppe Tarp, die Heerewech naestgelandet oppe zuyder eynde, het convent van 
Claricamp naestlandet oppe noerdder egge ende die Lijckwech oppe oester eynde.
Item noch II pondemaeten maedtlandt liggende daermen uuyt rydt nae 
Brantgum, die Heere Wech naestgelandet oppe wester egge ende noorder eynde 
ende Betleheemstra naestgelandt opt oest.
Item noch III½ pondemaete maedtlandt gelegen oppe Eessen, Kamminga landen 
naestgelandet oppe wester zijde ende die pastoirs leens landen te Hantum oppe 
oester egge ende het convent van Claricamp naestgelandet oppe noorder eynde.
(f. 26v) Item noch III pondemaeten maedtlandt gelegen oppe Eessen, Sythie 
Gerloffma naestgelandet oppe wester egge ende die pastoirs leens landen naest-
gelandet opt oest ende Jelle Remck zoon oppe noorder eyndt.
Item noch een halve pondemaete maedtlandt gelegen toe Hantum, hietende In 
de Mar, Hidd Geringe naestgelandt oppe wester egge ende Marten Claes zoon 
opt oest ende Claricamper oppe noorder eynde ende gelt jaerlijcx een toertsie te 
huyer inder kercken.
Item noch VI pondematen landts over hoech ende leech in Ritserde guedt, dat nu 
eene bewoent geheeten Tiebbe Ritserde.
Dese landen voors. zijn belastiget met Werummer dyck, te weeten elcke ponde-
mate lants heeft eenen voet ende eenen duymbreet waterdyck ende golden als nu 
te huyr jaerlijcx elcke pondemaete XVIII stuvers ende indien datmen palen sal, 
soe mogen zij zoe voele huyrs nyet opbrengen.

391  In linkermarge.
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(f. 27r) Hantum 392

Dese naescreven landen behoiren tot die pastorie ende beneficie van Hantum, die 
welcke pastorie nu bedient wordt van heer Johannes Henrici, ende zijn aengegeven 
den XXIIen decembris anno XLIII.

Inden eersten die hornleger ende drie pondematen saetlandts, liggende om 
tpastoirs huys rondtomme.

Item noch vierthien pondemaeten graslandt, die Cleyne Marne naestgelandet 
oppe noorder zijde ende Menne Tyaerdt zoon naestgelandet oppe zuyder zijde.
Item noch derthiendehalve pondemaete graslandt, Tzalinghe landen naestge-
landet oppe noordwesterzijde ende die Heeren Wech naestgelandet oppe zuydt-
westerzijde.
Item noch anderhalve pondemaete landts, Kamminga oppe westerzijde ende 
Bethleheemstra landen oppe oester zijde naestgelandet.
Item noch acht pondemaeten graslandt, tconvent van Claricamp naestgelandet 
oppe noorderzijde ende die Heere Wech naestgelandet oppe zuyder zijde.
Item noch XIIII eynssen landts, het convent van Claricamp oppe noorderzijde 
ende Monthiama landen oppe zuyder zijde naestgelandet.
(f. 27v) [185] Item noch een pondemate landts, Tzalinge landen naestgelandet 
oppe westerzijde ende Kamminga landen oppe oesterzijde naestgelandet.
Item noch een pondemate graslandt, beclampt in een stuck lants heetende die 
Groote Marne.
Item noch acht pondematen lants graslandts, die Heere Wech naestgelandet oppe 
noorder zijde ende het convent van Claricamp naestgelandet oppe zuyder zijde.
Item noch vyff pondematen landts nu graslant, die patroens landen te Hantum 
naestgelandet oppe westerzijde ende Sythie Gerrolsma landen naestgelandet oppe 
oesterzijde.
Item noch vier pondemaeten lants, die voors. patoens landen naestgelandet oppe 
westerzijde ende Edie Oene zoon naestgelandet oppe oesterzijde.
Item noch drie pondemaeten lants nu graslandt, die Heere Wech naestgelandet 
oppe oestereynde ende Melma landen naestgelandet opt west.
Dese landen bovenscreven schieten vier pondemaeten voor een fl. rente ende 
zijn luttike pondemaeten ende hebben jaerlijcx te helen ses roeden waterdycks 
liggende bij Werumme (f. 28r) kercke ende hebben noch tzestich roeden scipvaert  
 

392  In linkermarge.
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te slooten ende een tille te maeken over die slootvaert, daerenboven noch beswaert 
met Bornder zijl.
Ende dese landen wordden gebruyct van voors. heeren Johannes, dan solden zij te 
huer gaen, solden gelden te huyer jaerlijcx XXX golde gulden ende indien dattet 
bevloet wordt myt solt water, soe moetet min gelden te huyr.

Dit zijn die renthen, die welcke heer Johannes pastoer toe Hantum voors. heeft uuyt 
die staden toe Hantum.

Uuyt Tzalinge stade jaerlijcx: XX st.
Uuyt Hellinge saete jaerlijcx: II kar. gl.
Uuyt Hebbema state jaerlijcx: VII oert golden.
Uuyt Scaeplantster sate jaerlijcx: XX st.
Item noch uuyt die Brege Fenne: XVIII st.
Uuyt Tieppema guedt to die torens eynde jaerlijcx: XVIII st.
Uuyt Diricktiens guedt, dat welcke Bethlehemer toecompt, jaerlijcx: X st.

(f. 28v) Dese landen behoiren tot die vicarie to Hantum, die welcke alsnu wordt 
bedient Siuurdt Homme zoon, noch clerck wesende ende vanden Hove van Vrieslandt 
zijn presentatie hebbende.

Inden eersten IIII pondematen hietende Trijne Fenne, het convent van Claricamp 
naestgelandet oppe oester393 eynde ende zuyder zijde ende Bethlehemstre oppe 
wester eynde ende die Heere Wech oppe noorder zijde.
Item noch vier pondematen graslandt inde Kolcken, die patroen oppe Jouwer 
naestgelandet oppe noordt en oest, het convent van Claricamp opt zuydt, Sye to 
Foudtgum opt west naestgelandet.
Item noch III pondematen inde Horne, Fitse guedt opt oest to naeste ende die 
Heere Wech toe naeste opt noordt.
Item noch VI pondemaeten inde Birlen, het personaetscep oppe Jouwer opt zuydt, 
Kempema guedt opt oest ende Gherlofsma goedt naestgelandet opt noordt.
Bet IX eynsen landts oppe Mern, het personaetscep toe Hantum naestgelandet 
opt oest, Tzalinga guedt opt zuydt ende het convent van Claricamp naestgelandt 
oppe westerzijde.
(f. 29r) Item noch II pondematen landt, het vicarius heym toe naeste opt noordt 
ende Edye Oene zoon naestgelandet opt zuydt ende west.
 

393  Hierna doorgehaald ‘zijde’.
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Item noch II pondematen saedtlandt, die vicarius voors. naestgelandet opt oest 
ende suydt ende Edye Oene zoon naestgelandet opt west ende noordt.
Item noch vyff pondemaeten lants, het convent van Claricamp naestgelandet opt 
oest ende die Heerewech opt noordt naestgelandet.
Item noch XII pondematen lants, die vicarie naestgelandet opt oest ende Asege 
te Werum opt zuydt ende Edye Oene zoon naestgelandet opt oest ende die 
Heerewech opt noordt te naeste gelandet.
Item noch VII pondematen vennlandt, Esige to Werum naestgelandet opt oest 
ende Edye Oene zoon naestgelandet opt zuydt ende die voors. vicarie naestgelandet 
opt west ende noordt.
Summa belopende vyff ende viertich pondematen lants ende negen eynssen 
ende zijn beswaert met vier roeden waterdyck, liggende bij Werumme kercke 
int quaeste vanden dycken, ende zijn noch beswaert met LX roeden scipvaer te 
graven offte sloten394 ende zijn belastiget myt Bornder zijl.
[186] Noch daerenboven beswaert (f. 29v) met die custerye, te weeten die clocken 
te luyden, wyn en oblaten te beschicken, soe vele die kercke behoert, ende die vier 
pondematen sch[i]eten een fl. renthe ende mogen in alles jaerlijcx te huyr doen 
dertich golden gulden, als zij nyet beloopen met solt water.

Renten uuyte staten.

Uuyt Tzalinge guedt jaerlijcx: XX st.
Uuyt Hellinge state jaerlijcx: II carolus gl.
Uuyt Groote Scaeplandt: XX st.
Uuyt Ukema state: XVst.
Uuyt die Bregghe fenne: XVIII st.
Uuyt Tieppema sate: XVIII st.395

[186]

394  Hierna volgt een onleesbare doorhaling.
395  Hierna volgen 17 blanco folio’s. (Op f. 34r staat nog een moeilijk leesbare tekst: ‘Ander alles 

Godt’ [?].) 
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9. Dantumadeel

(f. 0r)396 [186]
Dantummadeel

Dresum
Walterswalt
Mormerwolt
Dantummawolt
Ackerwoldt
Reynsmageest
Feenwolde
Roederkercke
Birdaerdt
Hyannum
Sybrandehuysum

Hier gebreecken die beneficien vande dorpen:
Westereyndt
Oldetzerck

(f. 1r) 397 Dresum 398

Die landen ende renthen behoirende totter pastorien te Dresum inde grietenye van 
Dantummudeel.

Inden iersten die principael koefenne liggende op die noorderzijde van des 
pastoirs huys, omtrent XV pondemaeten, W[o]bbema399 op die westzijde ende 
Regger Takema op die oostzijde naestlegers.
Noch III pondemaeten liggende bij de Kolcken in Wobbema400 Fenne.
Noch VI pondematen op dat oist in Hetsema Fenne.

396  In tegenstelling tot die van andere grietenijen zijn de folio’s van Dantumadeel wel genum-
merd op de voorzijde (recto), te beginnen met folio 1r. De nummers zijn in romeinse cijfers 
weergegeven; vanwege de leesbaarheid is gekozen voor arabische cijfers. In de folio’s 0 en 1 
zit een scheur aan de linkerzijde van de bladzijde.

397  De vorige folio (f. 0v) is blanco.
398  In linkermarge.
399  Doorgehaald ‘Juckema’.
400  Doorgehaald ‘Juckema’.



348

Die saetlanden behoirende totter voors. pastorie.

Inden iersten een pondemaete op dat zuydt van Aucke Lywe huys.
Noch anderhalff pondemaete op beyde zijden Reecke Jelt zoen naestleger.
Noch IIII eynssen, op beyde zijden Swaerte Maecke naestleger.
Noch IIII eynssen op die noorderzijde vanden Wech, Metsche op beyde zijden 
naestleger.
Item noch VIII eynssen, Swarte Macke naestleger op beyden zijden.
Noch een pondemaete in Stenster goet, op doistzijde naestleger Garbet Foecke 
zoon, meester Syts meyer opde westzijde naestleger.
(f. 1v) Item VIII eynssen liggende boven de Daelen, Joobema naestleger.
Noch VIII eynssen lopende op aen Garbet Foecke zoon huys, meester Sydts 
meyer Joobema op beyde401 zijden naestleger.
Item noch IIII eynssen, Hendrick wever opde noordereyndt ende Wobbema402 
naestleger op dat oist.
Noch een werff omtrent ½ pondemate groot, Metsche Jeldt swager naestliggende 
op die westerzijde ende die Gemeyne Wech naestliggende op die oisterzijde.

Die meeden behoirende totter voors. pastorie.

In den iersten IIII½ pondemaeten liggende op die westzijde van Halbede huys, 
hietende op die Boen Ackers.
Noch daer bij [...].403

Noch een weynich opt oist IIII pondemaeten, Joobema opde noordzijde naest-
leger, Halbede opde westerzijde naestleger.
Noch een mansmat liggende in de Wynkaem, den vicarius naestleger in tsolffte 
Wynkaem.
Noch XI eynssen in Hesslinge Fenne, liggende Hellema opde noederzijde naest-
leger.
Noch III mannemat,404 genoempt inde Mergyekaem.
Noch drie mannemadt, genoempt inde Hamken.
(f. 2r) Noch een halff pondemaete gelegen bij Dreser Zyl in Rensch Kanters landt.
Noch een pondemaete liggende op de Dense, Dantma Ziarka naestleger.
Noch I½ pondemaete daerbij gelegen, Wobke Tyepke zoon naestleger, op dese 
voors. landen vallen omtrent XX roeden dycks.

401  Doorgehaald ‘op de noorder’; ‘Joobema op beyde’ later toegevoegd.
402  Doorgehaald ‘Juckema’.
403  Niet ingevuld.
404  Verbeterd uit ‘mandemadt’.
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[187] Noch twee pondemaeten liggende in dat Merlandt, Swaerte Maeke 
meester 405 landtheer naestleger.
Noch XXII eynssen liggende aen Oistwoldt inde Campen.
Item noch daerbij hebben de pastoir ende vicarius wat te mande omtrent III 
pondemaeten.
Noch hebben die priesteren te Dresum een heem te mande.
Noch hebben ze II ackeren saedtlandts groot omtrent een pondemaete.
Noch een heem daer twee schamele vrouwen op woenen.
Item hebben die priesteren een mansmat to mande.

Die renten die de pastoir ex domistadiis406 boert.

Item uut Hyllema stede, daer Olfert Dyckema nu ter tijt op woent, vierthiende-
halve stuvers.
Item uut Entema guedt, daer Ballinck Wttye zoon lantheer van is, IX stuvers.
(f. 2v) Item uuyt Eltye goedt, salige Sijuuckema lantheren, XI st. ende een ortyen.
Item uut Jellinghe gued, Johan Metlen lantheer, V½ kromstert.
Item uuyt Jaesma staede, XXII½ stuvers.
Item uuyt Deykema staede, XI st. een ortyen.
Item daer nu ter tijt op woent Esch Zyole zoon, daer Esch Martena lantvrouwe 
van is, XIII½ stuvers.
Item uut Grensma staede XI st. ende een ortyen.
Item uuyt Reykema staede XI stuvers ende een ortyen.
Item uuyt op Hustera guedt, V½ stuvers.
Item uuyt dat guedt boven tkerckhoff, daer Lyeppe Omme zoon lantheer van is, 
VII½ stuvers.
Item uuyt Syollema guedt daer nu ter tijt Garbert Jaecke zoon op woent ende 
meester Sydts landtheer van is, IX st.
Item IIII cleyne steden ende die daer op woenen, die geven ytlijck eenen halven 
gulden te huyr.
Item uut Wobbema staede, X½ stuvers.

(f. 3r) Die grootheyt vande landen vander vicarien te Dresum met die lasten daer op 
vallende.

Inden iersten zall die vicarius deene weeke holden teghens den pastoir.
Ten anderden zall hij wyn ende broot holden.

405  Lees ‘meester Sydts’.
406  Latijn: uit zijn huissteden.
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Ten darden, zoe vaillender XII roeden dycks op zijn landen.
Item zijn principael koefenne is groot VIII½ koeganck, liggende in Wobbema Fenne.
Noch drye koeganck, liggende in Hetsema Fenne.

Dat saedtlandt behoirende totter vicarien.

Inden iersten soe lichter opde noorderzijde van de vicarius huys II pondemate.
Noch heeft hij VII bescheyden stucken, ytlijck stuck van vier eynssen ende 
ligghen ytlijck op verscheyden plaetsen int voors. saetlandt ende fenlandt, [...]407 
wal des pastoirs ende vicarius ys alte samen saetlandt.

Maedtlandt behoirende totter vicarien voors.

Item int op westerzijde van Halbede huys, heetende op de Boenacker, III man-
nemadt, den pastoir naestgelegen.
Noch IIII pondemaeten liggende inde Wynkaem, de pastoir naestgelegen.
(f. 3v) Noch een mansmadt liggende in Heslinghe Fenne, Tyede Tyedema erffgen. 
naestgelegen opde westzijde.
Noch heeft de vicarius twee mannemadt, liggende op Swaghe Meden, die liggen 
in verscheyden plaetsen; die naestgelegen zijn my nyet kundich.

Die renthen vanden vicarius der vicarien voors.

Inden iersten uuyt Hillama staede daer Olfert Diekema nu ter tijt op woent ende 
lantheer van is, XIII½ stuvers.
Item uuyt Deykema state XI stuvers ende een ortken.
Item uuyt Sithema IIII½ stuvers.
Item uuyt Eltye staede XI ende een ortyen, daer Ebe Syuuckma lantheer van is.
Item Jollinge staede V½ kromstert, daer Johan Metlen lantheer van is.
Item Jarsma staede, XXII½ stuvers.
Item uuyt Syordema staede, daer Esch Zyole zoon nu ter tijt op woent ende Esch 
Mertena lantfrouw is, XIII½ stuvers.
Item uuyt Buunghe staede, XI stuvers ende I ortyen.
Item uut Rekema staede XI stuvers ende een ortyen.
Item uuyt Ophustera gued, daer Swarte Maeke op woent, IIII½ stuvers.
(f. 4r) Item Lyeppe Omme zoon, VII½ stuvers.
[188] Item Garbet Foecke zoon, meester Sydts lantheer, IX st.

407  Niet ingevuld.
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Item uut Wobbema staede, X½ stuvers.
Item twee huysteden, die elcks eenen halven golt gulden te huyr gelden.

Der custerien van Dresum landen ende renthen.

Inden iersten die stede met dat huys.
Item drye pondemaeten graslandt, liggende in Hesslinghe Fennen.
Item noch IIII½ pondematen maedlant, dit voors. landt is belast myt II½ roeden 
dycks.

Hier nae volgen die fenen, die de priesters van Dresum tsamen hebben.

Inden iersten II roeden, VII roeden, II roeden, XX foten. Dese voors. fenen zijn 
altesamen wytfeen daer die priesteren jaerlijcx huer brandinge uut moghen hebben.
Actum XVc ende XLIII, den laesten dach decembris.

(f. 4v) Landen myt hueren naestlegers offte limiten ende bepalinge tsampt die jaerlijcxe 
waerdye van dien behoirende den patroen oft kercke te Dresum.

Inden eersten dat guedt oft saete gelegen in Oestwoldt, waer toe die naescreven 
stucken van landen zijn.
Als ten iersten die fenne groot ses pondemaeten, waervan Tetthie Fenne opt oist 
ende Olfert Dyckma opt west zijn naesten.
Item omtrent anderhalff pondemaete saetlant myt tgraslant totten eynde daer 
aen, dwelcke Sipke ende Rints nu gebruycken, Jelck Syardema opt west ende het 
convent te Syon opt oist naestlegers.

Maedlandt

Drye pondemaeten opt Adallen in een stuck, Lolck Deythiema met een swedt 
opt west ende een vanden Swaech opt oist naestlegers.
Item een pondemaete reydt ende haen pollen onder malcanderen opte Adallen, 
en is Lolck Deythiema opt west naestleger.
Noch acht oft negen pondemaeten riedtlant ende haen onder malcanderen, 
waervan Sijeurdt Ydema opt oyst ende Olfert Dyckema opt west zijn naestlegers.
Welcke voors. saete ende landen, dese voorleden jaeren te huyre heeft gedaen tot 
seven flor.
Noch drye pondemaeten opte Westermede, dwelcke Feye Goslinge meyer bruyct, 
Peter Buynge erven opt zuydt (f. 5r) ende die Dycksloet opt noordt te naesten, 
dwelcke de voorleden jaeren te huyr hebben gedaen tot twee florenen.
Ende stont onderscreven:
Feye Gosslinga.
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Waltersswaldt 408

Landen myt hueren naestlegers ende jaerlijcxe waerde ende rente behoirende totte 
pastorie in Waltersswaldt, aengegeven ende verclaert bij heren Rijeurdt, nu pastoir 
aldaer, den naestleden decimber anno XLIII ende bijden selven duer Tyebbe Ruyck 
zoon, scrijver van Dantumadeel, vermits zijn cranckheyt geschickt ende overgelevert 
in handen Johannis Wopke zoon, grietman van Dantummadeel.

tGheheele corpus is groot zoe hier naegestelt wordt, ende wordt gebruyct bij drie 
lantsaten, namentlijck Dyrck Andries zoon, Kempe Douwe zoon ende Menthie 
schoenmaecker.

Eerst die landen die nu bij Dyrck voors. gebruyct wordden.

Inden iersten ses koegrass grasslant, liggende inde menschaer opte westerzijde van 
Walterse loen.

(f. 5v) Item ses pondemaeten meden opt oist van Walterse Olde Leen daer 
aen alder naest loopende mythen noordereynde aenden Mersloet ende mytten 
zuydereynde aende fenne.

Item die Olde Leen met een halff manssmadt opte oisterzijde vande Nye Leen 
daer aen aldernaest, twelcke tsamen gebruyct wordt op een mansmadt, hoewel 
tselve zoe groet nyet wol verstrecken mach, loepende op ende uuyt gelijck die 
voors. ses pondemaeten.
Item drye pondematen opt west vanden voors. landen, waer van meester Sydts 
opt oist, Tyarck Eynte zoon als landtsate van Douwe Burmannya te halve wech 
opte westzijde ende Sybe Jenne zoon voert uut naestlegers zijn.
Noch een stuck landts, genoempt die Raschcamp, myt een luttick leen 
uuytgecomen van Macke Uble zoon.
Noch drye pondemaeten meden liggende opte Areynden in drye verscheyden 
stucken. Van het grootste stuck van dryen is Sybe Jenne zoon opte oistzijde ende 
Dantumma pastorye opt west naestleger. Van het anderde stuck is Rijnts Gyalts 
weduwe als landtsaete opte [189] westerzijde naeste. Het derde stuck groet drye 
swadden, west myt Sijurdt Heemstra ende het jongerscap te Dockum.
Item vier pondemaeten saedlandt, liggende inde Spykhorne, die patroen in 
Walterswalt opte westerzijde ende Sybe Jenne zoon opte oysterzijde naestlegers.

408  In linkermarge.
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(f. 6r) Anderhalff cleyne acker saedtlandt opt west vande kercke, Lyoppe Omme 
zoon opt oist ende Lolcke Hybbema opt west naestlegers.
Noch vyff ackeren saedtlandt, Tyarck Eynte zoon opt west myt Douwo Burmannya 
landt, ende Focke Thee zoon opt oist naestlegers.
Twee werven saedtlandt opt noordt vanden Wech, des pastoirs voors. fennen opt 
west ende Wyrdt Douwe zoon opt oist naestlegers.
Noch het grasslandt liggende int zuydt vande kercke, twelcke eensdeels plach 
saedtlandt te wesen, waer van hy die grootheyt nyet weet, Walterse Loen opt west 
ende Tyarck Eynte zoon als lantzate voors. opt oist naestlegers.
Noch twee werven, genoempt Ydema landt, Focke Teye zoon opt west Douwe 
Bourmannya opt oest naesten.
Van welcke voors. landen Dyrck voors. te huyr geeft voor dit jaer elff fl.

tGene by Kempe Douwe zoon gebruyct wordt.

Inden iersten vier ackeren saedtlandt daer zijn huys op staet, Lyoppe Omme zoon 
opt west ende Hillema graessinge op oist naestlegers.
Noch anderhalff acker, Lyoppe voors. op beyde zijden naestleger.
(f. 6v) Noch derdehalff ackeren, Lyoppe voors. opte oisterzijde ende Jacob wever 
opte westerzijde als landtsaete van tconvent van Dockum.
Noch twee cleyne ackeren, Jenne Sybe opte oister ende Jacob wever als lantsate 
voors. opte westerzijde.
Item twalff koegrass inde Maenschare.
Item ses pondemaeten opte Brantfenne, Wyrdt Douwe zoon opte zuyderzijde 
ende Folckert opte Haele opte noorderzijde naesten.
Noch een halff mansmadt, Nitte Hillema erven opte noorderzijde ende Jacob 
wever als landtsaete opte zuyderzijde naesten.
Noch drye pondemaeten opte Densen, wervende myt Wopke Tiepke zoon ende 
Tyarck te Dresums landen.
Noch drye pondemaeten meden opt west van Walterse Loen, de welcke vier 
pondemaeten plegen te wesen eer die loen daer van gegraven werdt, Eynt Renick 
Buynge weduwe opte westerzijde naestlegerse.
Van welcke landen die voornoemde Kempe te huyr geeft tot elff fl.

(f. 7r) Minthie voors. bruyct dese naebescrevenen landen vande pastorie voors.

Inden eersten derdehalff pondemaeten bij Roedkerck, bij des patroens II½ 
pondemaeten inde Westenfelde, Kempe Minne zoon opte eene zijde naeste.
Item vier pondemaeten inde Gaeren, in drie stucken, meester Sydts Tziarda van 
het een stuck, Ackera pastorie van het ander stuck ende van het derde stuck 
woent die naestleger inde Trynwolde.
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Noch twee pondemaeten tusschen loenen, Gaythie Oedts zoon opt oist naestleger.
Vier ackers eyden bij zijn huys, Liobbe ende Eelck opter westerzijde ende Oene 
Taeke zoon opte oisterzijde naesten.
Die Meeracker, zoe groot die is, waer van Taeke voors. op beyde zijden te naesten is.
Die camp fenlandt, liggende bij zijn huyss aenden miensschar, Taecke voors. opte 
eene ende Lyobbe opte andere zijde naesten.
Item derdehalff koegrass, inde meenschaer van Walterse Opperbuyren.
Noch drye strengen landts bij Dyrck Haye zoon huyss, waervan Dyrck voors. 
opte oisterzijde is naestleger, ende geeft de voors. Minthie vanden bovenges. 
landen te huyr vier philips gl.
(f. 7v) Noch behoirt aende pastorie twee koegrass, liggende in dOester 
Wtterbuyeren Meenschar, de welcke bijden foecht bebruyct werden, hoewel die 
pastoir den lasten daer van draecht.

Fienen totte voors. pastorie behoirende.

Twee roeden uuyt fien in Walterse Hemrick, Lioppe Omma zoon opte oisterzijde 
naestleger.
Noch vierdehalff roeden int oist vande409 feen inde Liechten, zonder eenige groete 
waerden.
Van welcke feenen die pastoir zijn nootelijcke brandinge nyet wel mach gecrygen.
Ende en weet die pastoir van ghenen anderen onroerlijcken guederen tot zijn 
beneficie behoirende. Aldus bij hem verclaert ende overgelevert ten daege voors. 
orconde zijn handt hier ondergescreven. Ende stondt onder gescreven:
Item dyt belye yck heer Ryoed, pastoer in Walterwald, met mijn eygen hant als 
voors. is.

[190] Landen myt hueren naestlegers ende jaerlijcxe waerde, tsampt andere renthen, 
die patroen en kercken in Waltersswalt toecomende, overgegeven ende verclaert bij 
Lyopke Rycle zoon, nu kerckvoecht aldaer, den XXIIIen decembris anno XLIII.

Inden iersten die helfte vande saete genoempt inde (f. 8r) Spijckhorne, de welcke 
helfte nu gebruyct wert bij Rynts, weduwe van Minnolt Sijbe zoon, twelck den 
patroen toecompt.
Vier pondemaeten saedtlandt, Tets, Douwe Sybe zoon weduwe opte westerzijde 
ende die pastoir opte oisterzijde.

409  Hierna doorgehaald ‘Liechten’.
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Drye pondemaeten meden opte Densen, opt zuydt vanden Mersloet, Dyrck 
Haye zoon opt oest ende Sybren Renyck zoon opt west.
Vier koegrass, dewelcke VIII pondemaeten groet zijn, liggende inde Meenschaer, 
waer van die voecht nu jaerlijcx boert III fl.
Vier koegange in Walterse Opperbueren Meenschar, daer van elcke koegrass 
jaerlijcx mach opbrengen tot omtrent I½ fl.
Item II½ pondemaeten meden inde Westenfelde bijdes pastoirs II½ pondemaeten, 
daer van Kompo410 Minne zoon op oist ende Jucke Jenne zoon opt west naesten 
zijn, nu ter huyr geldende XII st.
Noch een pondemaete liggende bijden Lyts, Focke Wyttthiema opt west ende 
Giestma patroen opt noerdt naesten, twelck om zijn snoodicheyt selden gebruyct 
woerdt, soe dat daer aff gheen sonderlinge jaerlijcx waerdie gestelt is.
(f. 8v) Noch twee koegrass genoempt die Pennyng Koegraesinge, liggende in 
Wtter Oisterbuyren Meenschar, nu ter huyr geldende XII st. tsamen.
Noch omtrent ½ pondemaete saedtlandt, Lyoppe Omme zoon op beyden zijden 
naestleger, daer voer jaers een halff kanne wyns inde kercke gegeven werdt ende 
wert nu gebruyct bij Rynts Minnolts weduwe voors.
Noch drye pondemaeten meden opte Baneeckeren, wervende met ander vier 
pondemaeten, dewelcke vier pondemaeten nu Wyrdt Douwe zoon als lantsaete 
gebruyct, Renyck Liopkema opte zuyderzijde, die lantsate op Bonschot opt 
noordt, naestlegers vanden voors. VII pondemaeten die voors. III pondemaeten 
den patroen toecomende, gelden nu te huyr III philips gl.
Noch een pondemaete maedtlandt liggende opt west van Dres[umer] terp, 
Lyoppe Omme zoon myt een pondemaete myt nyaer van Mient Fock zoon 
vercregen opte eene zijde naestleger, daer van die jaerlijcxe waerde nu is omtrent 
tot XX st., doch is Dydt Eeke dochter noch mede possessor vande usufruct der 
selviger pondemaeten.
Noch een steedt tot ontrent een halve pondemaete groot, Wyrdt Douwe zoon 
opt west myt zijn saedtlandt ende die Meenschar opt oest, dwelcke stede Wyrdt 
voors. nu bruyct ende geeft daer voor inde kerck zekere wasbrandinge.
(f. 9r) Noch heeft die patroen achtyen stuvers rente uuyt wylen Nytte Hybbema 
saete.

410  Lees ‘Kempo’.
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Item XI roeden feen in Walterse Hemrick, Jes Buynge erven opte westerzijde ende 
Lyolff in Dantumwolt opte oisterzijde naestlegers, nu bijden voecht verhuyrt die 
westerzijde voor twee golden gulden ende die oisterzijde voor II philips gl.
Overgelevert duer handen vanden schriver bij Lijopk voors. voecht in handen 
Johannes Wopke zoon, grietman over Dantummadeel, ende bijden selven schriver 
van wegen den voecht onderteyckent411 ten naestlesten daeghe der voors. maent 
ende jaere. Ende stondt onderschreven: Tyebbe Renyck zoon subscripsit.

Mormerwoldt 412

Landen, renten, deylingen ende andere profijten behoirende totter pastorie van 
Mormerwolt, aengegeven ende gelevert in handen van Johannes Wopke zoon, van 
wegen Romsch Keyserlyke Mayesteyts grietman over Dantummadeel, opten VI aprilis 
anno XVc XLIII bij heeren Sybe, nu ter tijt pastoir aldaer.

Maedlandt

Inden iersten vierdehalve pondemaete geheeten die Brijcamp, liggende bijden 
Cleyne Tylle opte wester zijde vande Loen.
(f. 9v) Item twee pondemaeten opte Hooghe Meden op Mormerterp, de erven 
van Hetthie Hullema opt west inde meer naestlegers.
Noch derdehalff pondematen daerbij.
Item vyftehalff pondemaete, liggende bijden Medesloetswal, Eynte Syollema opt 
oist te naeste.
Noch vyff eynsen, wervende met Wopkma landen.
Item twee pondemaeten opte oisterzijde vande Loen, Jaspars erven te naesten.
Item vierdehalff pondemaeten buyten der Morck, Kinsch Renicke weduwe opt 
noerdt ende Boete pelzer opt zuydt te naeste.
Noch twee pondemaeten inde Gaeren, Aebe Rommerssma te naeste opt west.
[191] Item vier pondemaeten uuyt nae Roedekercke, meester Sydts Tziaerda te 
naeste.

Saedlandt ende grasslandt

tSaedtlandt behoirende totter voors. pastorie is groot omtrent elff oft XII 
pondemaeten.
Graesinge XVIII koegrass, liggende inde Meenschar.

411  Hierna doorgehaald ‘daeghe’.
412  In linkermarge.
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(f. 10r) Die landen voors., behoirende tottet besit vant leen oft pastorie Mormwalt, 
doen gemeenlijck sjaers te huyer achtien golden gulden.

Item drie roeden feens gelegen in Morme Hemrick, Minne Mellema opt oist 
te naeste, waer inne dat die pastoir mach jaerlijcx graven neghen dachwercken, 
dwelck gemeynlijcken buyten graeffloen waerdich is VI g. gl. ende daer toe een 
dachwerck soedt delfe int tselve feen.
Item een dachwerck soeddelfft jaerlijcx uut Dockummer Monckefeen bij broer 
Jelle steedt ende dat voor dattet convent voors. hueren torff ment lancx Morme 
loen, dwelck licht midts in des pastoirs feen.

Renten, euwig deylingen ende backinge behoirende totter voors. beneficie, zoedie nu 
ontf[angen] werden.

Uuyt Wopkma, Tyedema, Ringerssma ende Syollema jaerlijcx elcx eenen fl. rente 
voor tvrydaechs broet, twelck uuyt die voors saeten gaet.
Van Hylcke Lyobbema, jaerlijcx thien blancken.
Van elcke doode, II fl. van achterdaeden.
Vanden eygengeerfden te boecknije een fl. ende vanden huyrman ½ fl. jaerlijcx.
(f. 10v) Uuyt Hillema anderhalff vrydachs broet.
Oegema een vrydachs broot.
Douwema een halff vrydachs broot ende Entema ½ vrijdachs broot.
Item vyff oft ses euwige dielen, int boeck gespecificeert gelijck hij seght.
Te weeten Eesch Tyedema een eewich deel, waer voer dat Meyn Hilcke huysfrou 
zijn dochter behoirt te responderen.
Tet Ringerssma een euwich diel, waer voer Lyopke Ringerssma als besittter van 
Ringersma zaete behoirt te responderen.
Sybrich Tyedema een euwich diel, twelck die besitter van Tyedema sate behoirt 
te betalen.
Rompke Janthiema een euwich diel ende gaet uuyt Ringersma saete.
Jidts Douwema een euwich deel ende gaet uuyt Douwema saete. Stont onder 
gescreven:
Sybo Tzallingiii, pastor in Mormwoldt subscripsit.



358

(f. 11r) Dantummawoldt 413

Onroerlijcke guederen ende landen met hueren naestlegers ende jaerlijcxe waerde, 
tzampt andere renten toehoirende totte pastorie in Dantummawoldt, aengegeven bij 
heer Foecke, pastoir aldaer, inde jaere drye ende fiertich ende bijden selvigen gesonden 
in handen van Johannes Wopke zoon, grietman van Dantummadeel.

tPrincipael corpus is groot als nae stelt.

Inden iersten een stuck fenlandt groot tot omtrent vier pondemaeten, waer van het 
convent van Dockum opt oest ende Lyuwe Melle zoon opt west zijn naestlegers.
Vyff mansmadt min ½ landt opte Wetsermede, ende zijn wervende landen, zoe 
dat men die naestlegers daer van nyet zekerlijck kan stellen.
Van welcke landen die pondemaete wel eenen flor. jaers mach opbrengen.

Dese naebescreven landen worden bijden pastoir selffs gebruyct.

Noch vyff pondemaeten meden, liggende opte Nyemeden, Dantuma Loen opt 
west te naeste, het cappellaenscap op Rensmageest opt oest te naeste.
Noch twee pondemaeten opte Areynden,414 die pastorie in Waltersswalt opt oist 
naestlandet.
Bet een pondemate opte Areynden, Wyts Ackma opt west, doch mach werven 
met een pondemaete Tyepck Aesgama toecomende.
(f. 11v) Item thien pondemaeten saedtlandt, liggende mytte patroens saedlant 
tusschen Sijeurdt Hemstra ende Dantuma Loen, doch licht hier van een acker 
opt west van de loen.
Noch een halff acker saedtlandt, die pastorie voors. besproken van Minnolt 
Rytskema, doch dat Rints maer daer aff die usufruct toecompt.
Item twalff koegrass, die helffte liggende in Dantuma Westerbueren Meenschaer 
ende dander helfte in Morme Oesterbueren Meenschar, welcke helffte Hilcke 
Lyobbema, Lyopke Ringersma ende Eynte Syollema de pastorie becrincken, 
zoedat zij hem daer van nyet consenteren.

[192] Feenen

Drye roeden feen in Mormehemrick, Eesch Syolle zoon opt west ende Meynse 
Gaelema armen opt oist naesten.

413  In linkermarge.
414  Hierna doorgehaald ‘Wyts Ackma opt west’.
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Twee roeden op Dantuma Loen loepende, Aebe Siuxma opt west naestleger.
Twee roeden in Dantuma Hemrick, die pastorie in Ackerwolt te naeste opt oist 
myt noch negen foeten daeraen opt west, die welcke IX foeten den pastoir [...]415 
voor zekere delinge.
Noch twee roeden int hemrick voors., die pastorie te Dresum opt oist ende 
Renijck Buynge erven opt west naesten.
(f. 12r) Noch drye roeden aldernaest, die pastorie te Dresum opt oest.
Dese feenen ende landen voors., buyten den eerste XI pondemaeten inde ierste 
twee parcheelen begrepen, bruyct die pastoir selffs ende is die jaerlijcxe waerde 
van dyen nae zijn beduncken tot omtrent twalff fl.
Noch een pondemaete gelegen in Dresere Hemrick opte Densen, dye weesen van 
Wopke Jan zoon te naeste, ende is verhuyrt voer XII st.
Ses pondematen inde Westenfelde, tsamen te huyre geldende tot vyff ende 
twintich st.
Item drye koegrass in Walterse Opperbueren Meenschar, waervan die jaerlijcxe 
waerde is van elcke koegang I½ st.
Noch een huyssstede daerop Sicke tapper woent, nu ter huyr geldende XXV st.
Noch die helfte van een huyssstede nae uuytwysinge vant kerckhoff, daer op 
Wyger zoon nu woent, den welcke die usufruct daervan toecompt, zoedat hier 
daer aff geen weerde gestelt wordt.
Noch een cleyne haele saetlandt liggende in Jaspar Aesgama saedt landt, te huyre 
geldende I½ st.

(f. 12v) Renten de welcke dese pastoir heeft voor het vrydachs broet ende euwige 
deylingen.

Uuyt Jaspar Aesgema guedt, een fl.
Uuyt Janthiema saete, een fl.
Uuyt Feddoma, een fl.
Uuyt Bottema, een fl.
Uuyt Donya guedt, een fl.
Uuytte saete daer op Taeke Wopkema woent, een halff fl.
Uuyt Nannama guedt daer op Eercke Rijcle zoon op woent, achthiendehalff stuvers.
Wycke Wiger zoon, lantsate vanden patroen, seven stuvers.
Ruyck Fopke zoon, lantsate voors., oyck seven stuvers.

415  Niet ingevuld.
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Ende stont ondergescreven: tWelck voors. ic, Focco Folkeri pastoir vant voors. 
beneficie oft pastorie bekenne met myn gewoentlijke handt opt spacium416 hier 
ondergeset: Foeco Folkeri subscripsit.

(f. 13r) Onroerlijck guedt van landen ende renten, mytte jaerlijcxe waerde, limiten 
ende bepalinge van dyen, behoirende den patroen ofte kercke van Dantumawolde, 
aengegeven ende verclaert bijden pastoir, heeren Focke aldaer, Renick Liopkema ende 
Take Wopkema vanden gemeynte, vermits aldaer gheen heerich foechden en zijn, ende 
overgelevert in handen van Joannes Wopke zoon, Keyserlycke Mayesteyts grietman over 
Dantummadeel, den lesten decembris anno XVc drye ende viertich.

Item Binnersma staete in Walterswalt; daer toe behoiren negen koegrasinge, 
gelegen opt zuydt inde Meenschair.
Item een acker saedtlandt omtrent I½ pondemaete groot, Sybe Rijcle zoon opt 
west ende Sibrich Bennersma erven417 opt oyst te naesten.
Noch vier ackeren saedtlandt, gelegen opt noordt vanden Heerwech, Wopke 
Buwinge erven opt oist ende west te naeste, groet omtrent IIII pondemaeten.
Noch vier ackeren saedtlandt opt noordt vanden Wech, Buwinge erven opt oist 
ende Jelle Renyck zoon opt west te naesten, groet omtrent III pondemaeten.
Aende selve saete behoiren III½ pondemaeten meden, gelegen in Dantma 
Hemrick opte Ayreynden, Renick Liopkema myt zijn besit opt oist ende Sybe 
Jenne zoon opt west te naeste.
(f. 13v) Item een halff pondemaete meden in Dantma Hemrick, Fedt Fedden opt 
oist ende Renyck Liopkema opt west te naeste.
Item ses pondemaeten meden gelegen inden [...]418 bijde [...],419 Oetzien Buwinge 
opt oist te naeste.
Die landen totte voors. saete behoirende gebruyckt nu Rytscke Baucke zoon, 
ende hebben dit jaer te huir gedaen, VI g. gl.

Item een saete in Dantmawalt, daer inne een Wicke Wyger zoon woent, ende daer toe 
behoiren dese naebescreven landen.

Item seven graesinge oft koegangh gelegen in Westerbueren Meenschair opt 
noerdt vanden Wech.

416  Latijn (spatium): ruimte.
417  Later toegevoegd.
418  Niet ingevuld.
419  Niet ingevuld.
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[193] Item die werff mette stede daer thuys op staet, groot omtrent II pondemaeten, 
Aesge Aesgema te naeste.
Noch III ackeren boven tvoetpadt int [...],420 Jaspar Aesgema erven opt west ende 
Fedt Fedden opt oist te naesten, groet omtrent II pondemaeten.
Bet een stuck saedtlandts groet omtrent IX eynssen, streckende vanden Willige 
aenden421 Broecksloet, Renyck Lyopkema op oist ende west te naeste.
(f. 14r) Bet een cleyn hale omtrent ½ pondemaete groot, gelegen bijden 
Broecksloet, Fedt Feddema op oist te naeste.
Bet omtrent drye eynsen landt422 gelegen op Aesge Aesgema meerswal, Renyck 
Liopkema opt oist ende zuydt te naeste.
Noch een cleyn hale, groot omtrent vyff eynssen, Renijck Liopkema opt oist ende 
beyde eynden te naeste.

Meeden behoirende inden voors saete.

Item IIII pondemaeten meden, gelegen opte westerzijde van Tyedema Meerswal 
in Morme Hemrick.
Noch een pondemaete gelegen op Oereynde, Syuuerdt Heemstra opt oist, die 
pastoir in Waltersewalt opt west te naeste.
Noch I½ pondemaete meden genoempt [...],423 dairup Wyts Aebema landen opt 
oist te naeste.
Noch omtrent een pondemaete meden, Renijck Liopkema opt oest ende Lolle 
Wyger zoon opt west te naeste.
Item IIII pondemaeten meden opte Hoeghe Fenne, Buwynge erven opt noordt 
ende Gatze Oed zoon opt oist te naeste.
Dese voors. landen oft zaete heeft dit jaer te huyr gedaen vyff g. gl.

(f. 14v) Item een saete genoempt Nittema, dwelcke van Jonge Renyck bewoent wordt 
ende daer toe behoiren dese naebes. landen.

Item424 II½ koeganck in Westerbuere Meenschar in Dantummawolt.
Item drye ackeren saedtlandt mytten steedt, Tyarck Mellema opt oist ende west te 
naeste, groet omtrent ses pondematen.

420  Niet ingevuld.
421  Hierna doorgehaald ‘sloet’.
422  Verbeterd uit ‘saedtlandt’.
423  Niet ingevuld.
424  Hierna doorgehaald ‘drye’.
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Noch een acker opt noordt vanden Wech, Fedde Fedden opt west, Syuuerdt 
Hemstra opt oist te naeste, groot ½ pondemaete.
Item die Zijlmeer is maedlandt, groet omtrent ses pondemaeten, [...]425 opt west 
te naeste.
Item II pondemaeten meden, gelegen opte Oereynde, Renyck Lyopkema opt west 
ende die pastoir te Dantmawalt opt oist te naeste.
Noch I pondemate opte Hoege Fenne in Dantma Hemrick, Renyck Liopkema 
opt oist, Lolle Wiger zoon opt west te naeste.
Noch VI pondemaeten gelegen inde Westenfelde bijden Lytshorne, Morme pastoir 
opte suyder eyndt te naeste.
Die saete voors. mach te huyr doen tsamen seven g. gl.
(f. 15r) Item twee pondemaeten meden, gelegen opte Oereynden, Dantma loen 
opt oist te naeste ende mach te huyr doen eenen g. gl.
Item die eygendom van VI pondemaeten saedtlandt bij die pastoire, waervan 
Lolle Wyger zoon met Rints zijn huysfrou die ususfructus toecompt huer leven 
lanck, moghen te huyr doen I½ g. gl.

Die patroens feenen.

Item II roeden gelegen in Walterse Hemryck, Jucke Romke zoon opt oest ende 
Dresum pastoir opt west te naeste, ende is heel cort, die patroen heeft tjaers daer 
uuyt omtrent III g. gl.
Item een roede feen in Dantumma Hemryck, Donye opt oist ende Nytte Hibbema 
armen opt west te naesten, ende tselve feen bruyct jonge Renyck aen zijn saete in 
een huyr.
Item een roede feens in Dantumma Hemryck, Sydts Roerda erven opt west te 
naeste, ende de selve bruyct Wicke Wyger zoon aen zijn saete onder een huyr.
Ondergeteyckent bij mij, heer Focke Folckeri pastoir in Dantummawalt, foer 
mij selffs ende voer Renyck Liopkoma ende Tako Wopkema als daertoe van huer 
gebeden. Ende stondt on[der]gescreven: Focko Folkeri subscripsit.

(f. 15v) Ackerwoldt 426

Landen myt hueren naestlegers ende jaerlijcxe waerde, zampt andere profijten ende 
renten behoirende totte pastorie van Ackerwoldt, aengegeven bij heeren Bernardum 
Theodorici, nu ter tijt pastoir der selver pastorie, ende bijden selven in handen van  
 

425  Niet ingevuld.
426  In linkermarge.
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Joannes Wopke zoon, Keyserlycke Maijesteyts grietman over Dantummadeel, gelevert 
den XXIIIen decembris anno XLIII.

Dat principale corpus is groot zoe hier nae gestelt is.

Saedtlandt

Twalff pondemaeten saedtlandt metten leyen ende uuytganck vanden ackers 
eynden, Oene [194] Sipke zoon als lantsaet van Frouck Scheltema opt oist te 
naeste.

Grasslandt

Acht ende twintich koegrass, daer van die XIIII koegrass buyten huysen ende die 
XIIII boeven op te weste, beyden inde Meenschaer.

Maedtlandt

Int eerst, drye pondemaeten opt west vande Indyck, Jaerssma opt oist naestlegers.
Item twee pondemaeten, genoempt die Wasspenningen, daervan die hoffmeyster 
inde Feenwolden opt west die naeste is.
Item twee pondemaeten inde Terge, wervende myt Focke Witthiema Jarsma ende 
Worp Ropta.
(f. 16r) Item een stuck lants, genoempt die Haele Camp, een pondemaete oft 
daeromtrent groet, liggende bijden fenne, het convent van Claercamp opt oest 
te naeste.
Item drye pondemaeten tusschen diepen, vande welcke deene licht bij Sythiema 
thenye ende vande twee is Sipke Jelger zoon opt oest naestleger.
Item die Indyck, groot drye pondemaeten.
Item een manssmadt opte westerzijde van Mormeterpen.
Item een stuck lants, genoempt die Bille, groot vyff pondemaeten, het Hoech 
Heem opt oist te naeste.

Landen tusschen loenen liggende.

Ten iersten twalff pondemaeten meden liggende bij malcander, daer van die ses 
pondemaeten liggen opte Ingoloenswal ende dandere aende zijde daer aen.
Item vierdehalff pondemaeten gelegen buyten der Morck opte Wreloenswal.
Item een manssmadt inde Gaeren op Aelcke Meerswal, daer bij Lolcke Sipke 
zoon naestgelandet is.
Noch twee kampen, groet vier pondematen, liggende opte oisterzijde vande 
Wreloen, Sidts Sipke zoon opte zuydereynde naestleger.
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(f. 16v) Item twee pondemaeten buyten der Morck op Bollingwierstera meden, 
Worp Ropta opt oest naestleger.
Noch een manssmadt over Tette Meer, waerbij het jongerscap opper Geest opt 
noordt naestleger is.
Noch twee pondemaeten op Sippema Werven, Ampcke Sipke zoon opt west 
naestleger.
Noch drye pondemaeten bijden Lytshorne, Gaythie Oedts zoon opt oest 
naestleger.
Noch bet ses oft seven pondemaeten, hetende op Wopkema Sandt, Tyarck Halbet 
zoon opte oisterzijde ende Wopkema opte westerzijde naestlegers.
Item vier pondemaeten opt west van Foecke Loen, Sybe Sipke zoon opt west 
naestleger.
Noch twee pondemaeten bij Eesemeweyswal, Aempcke Sipke zoon opt noordt 
naestleger.
Noch een manssmadt meden gelegen buyten der Morck, Jan Feddema opte 
noorder eynde te naeste.
Heer Biernt Theodorici, nu pastoir in Ackerwolt, verclaert dat hij alle dese 
voors. landen selffs tsamen onder het corpus van zijn beneficie gebruyct, die 
jaerlijcxe waerde van dien seght, nae zijn (f. 17r) goet beduncken, te bedragen 
tot omtrent twintich flor. jaers, doch seggende de selve waerde zoe wel nyet te 
koenen weeten, gemerct hij tselve nyet langhe bewoent ende gebruyct heeft ende 
heeren Rolff, zijnen predecesseur, bijde welcken die landen gelijck voeren gestelt 
zijn aengegeven is, vervaeren eer427 ende voor428 die jaerlijcxe waerde van dien bij 
hem is gestelt.

Naecte renten totte voors. pastorie behoirende.

Inden iersten uuyt Thieme saete, eenen floreen.
Uuyt Ypema saete, een floreen.
Uuyt Feddema saete, een floreen.
Item uuyt Annama saete, een floreen.
Uuyt Saeckema saete, een floreen.
Item uuyt Sipkema saete daer op Aempke woent, een floreen.
Item uuyt Focke Witthiema saete, een floreen.
Uuyt Herema saete, achthien stuvers.
Uuyt die saete daer op nu eenen Gerloff Pieter zoon woent, fijfthien stuvers.

427  Hierna doorgehaald ‘hij’.
428  Hierna doorgehaald ‘hij’.
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Feenen totte voors. pastorie behoirende.

In Dantuma Hemrick twee roeden feen, daer van Peter Buynge erven opte 
oisterzijde ende die pastorie in Dantumawolt opte westerzijde zijn naestlegers.
(f. 17v) In Ackera Hemrick twee roeden, daer van het convent van Syon opte 
oisterzijde ende Gaythie Oedts zoon opte westerzijde naesten zijn.
Bet derdehalff roede in Ackera Hemrick, [195] Rompcke Feddema erven oist, 
tconvent van Wiert opt west ten naesten.
Van welcke voors. feenen, heer Biernt seght dese verleden zoemer aen gelt gemaect te 
hebben vier florenen buyten zijn eygen brandinge, dwelcke hij binnenshuyse heeft.
Onder stont gescreven:
Bernardus Theodorici Stillinckwerffius in Ackerwolt, Christi vicarius subscripsit.

Landen myt hueren naestlegers ende jaerlijcxe waerde den patroen oft kercke in 
Ackerwoldt toebehoirende, aengegeven bij Gaythie Oedts zoon ende Reyn Gerck zoon, 
nu ter tijt kerckvoechden aldaer, ende bijden selvigen in handen Joannes Wopke zoon, 
Keyserlycke Mayesteyts grietman over Dantummadeel, gelevert den XXIIIen decembris 
anno XVc XLIII.

Inden eersten Mormeterpen zijnde achtehalff pondemaeten groot, dwelcke inde 
aenbreng zijn getaxeert II fl. XIIII st. ende hebben dese landen twee roeden dyck 
ende zijn verhuyrt het verleden jaer mette laste vande dyck voor acht florenen.
(f. 18r) Item ses pondemaeten meden gelegen opte zuyderzijde vande Eeseme 
Wey, Sipke Jelger zoon opte westerzijde te naesten, ende zijn tvoorleden jaer 
verhuyrt geweest voer een floreen.
Item drye pondemaeten opte westerzijde Focke loen, Sijbe Sipkema zoon 
naestleger, ende zijn verhuyrt voor XII st. vermits huer snodicheyt.
Item omtrent een pondemaete bijden Gaewey, opte westerzijde Leerstloen, 
Gaythie Oedts zoon opt oest naestleger, myt oyck een cleyn huyss stede bij 
Jarsma, ende is tsamen Eynte Douwe zoon verhuyrt voor seven stuvers.
Item een stede myt een ackers eynde, dat van Gosse Lyuwe zoon gebruyct wert 
ende gehuyrt is voor XII stuvers.
Ende en heeft die patroen gheen zeeckere incompsten van eenige boeckingen, 
dan een yder mach geven ende den patroen bespreken met zoe vele hem gelieft, 
want nyemant tot eenighe somme verbonden is.

Andere landen den voorn. patroen oft kercke toebehoirende, dwelcke aende kosterie 
gebruyct worden.

Int eerst, drye pondemaeten meden, liggende bij Bollingwierstera Meden, Sippe 
Foppe zoon als lantsaete van Worp Ropta opte zuyder eynde ende mede aende 
westerzijde naestleger.
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Dye huyss stede opt west van Nitte Gerbrant zoon huyss.
(f. 18v) Item twee koegrassen te westen inde Meenschair.
Noch ses pondemaeten meden bijden Lytshorne, Lyuwe Herne zoon opte oister 
zijde naestleger.
Van dese landen is gheen jaerlijcxe waerde gestelt, vermits die bijden coster 
gebruyt wordden, omdat die costerie bedient, dan dunct den kerckvoechden dat 
ze tot omtrent anderhalven gouden gulden jaers souden mogen bedragen. Onder 
stont gescreven: Bernardus Theodorici Stellinckwerffius confitere429 dese estimatie 
der landen ende profijten, behoirende den patroen in Ackerwoldt subscribeert 
thebben dorch instantie ende bede Gaetye Oets zoon ende Reyn Gerckes zoon 
advecaten des dorps prenomineert subscripsit.

(f. 19r) Rinssmageest 430

Dit naebes. zijn die landen ende renten dier her Ile, pastoir op Rinssmageest, nu ter 
tijt boert, subleveert ofte genietet, van dye welcke die sommighe van olts altijt daer 
thoe behoirt hebben ende die sommige nyet altoes dan hem nu gegunt worden ende 
dat overmits zijnder outheyt ende blintheyt, want hij anders nyet en solde vermogen 
een cappelaen te holden, die welcke hij om zijnder blintheyt holden moet, ende wordt 
van alles hier nae claere specificacie gedaen.

Taecke Hans zoon bruyct nu ter tijt tprincipale corpius van die pastorie, waer 
thoe dat behoiren dese naebescreven landen ende geldt jaerlijcx te huyer XVII 
g. fl.
Int eerst, dat saedlandt soe groet ende cleyn ast om thuys ende kerckhoff besloetet 
licht, van Bute Wiel Meenscher opt west tot int oest aen meester Sids fenne, die 
hij nu betuynt ende behaeght heeft, van welcke saetlant men die grootheyt nyet 
en weet soet nyet gemeten is.
Darthien koegangen cleylandt zijn hier toe, liggende in Butenweelstre Fenne bij 
die Cleyloen langs.

Maedtlandt aen die pastorie behoirende.

Vierentwintich pondemaeten liggende in vier campen bij malcanderen ende 
wordden [196] genoempt Personne Campen, ende strecken metter noorder 
eyndt aen Claricamper meden.

429  Latijn: erken, geeft te kennen.
430  In linkermarge.
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Vierdehalff pondemaeten meden, lopende met die oister eyndt op Tettemeerswal, 
ende met die wester eyndt aen Claricamper Meden.
(f. 19v) Derdeha[l]ff pondemaeten meden, liggende opt oist van die voors. 
Tettemeer, Bocke inde Swarte Woude (meester Sids landtsaete) op zuydt naestleger 
ende die Uurlaune Tettemeer opt noordt te naeste.
Een pondemate meden, gelegen opt west vanden voors. campen met die Loen 
soe lange als die campen zijn, met die aecke[r] over die ryd ende soe ist wel een 
groot mansmadt.
Seven pondemaeten meden, hoiren noch tot dat voors. besit, dan die bruyct die 
voors. Taecke nyet, maer bruyct Jan Tade zoon, des pastoers ander meyer, ende 
liggen disse VII pondematen op die Uurlaune Tette Meerswal, die sulffte leyt opt 
noordt ende Douwe timmerman als lantsaete van Claricamp leyt opt zuydt te 
naeste.
Anderhalff pondemaete meedlandt, genoempt het Paessche Licht, loopende met 
het oesteyndt aen Tette Meer, Lolcke Butewiel als landtsate van meester Sids opt 
noordt naestleger. Dit lant compt die patroen thoe nae dese pastoers doodt, want 
men hier voor holt ende maeckt die paessche keersse, mer dese pastoir gegunt 
zijn leven lanck.
Dese voors.431 saete met alle dye landen die voors. zijn, golden jaerlijcx te huyr 
XVII g. fl.
Jan Tade zoon heeft van die pastoir inde huyer een saete, gelegen op die Geest 
die van olts tot die pastorie behoirt heeft ende alsnoch daer thoe hoert ende 
is groot XVIII pondemaeten fenne van olts, maer nu ist zoe groet nyet want 
Claricamper (f. 20r) Meer heefter veel van affgeslagen, waeraff een deel liggen 
achter dat huys ende die ander ende meeste deel op Claricamper Meerswal, geldt 
dese sate jaerlijcx te huyr XVI g. fl.
Vyff pondemaeten saedtlant, liggende de IIII pondemaeten voor dat huys opt 
terp ende die vyffste pondemaete op Douwe des monicks landtsate lant.

Meden die tot voors. Jans ghuedt hoeren.

Twee pondemaeten opt west van Tette Meer met die oister eyndt opte Meerswal, 
Jacop Butewiel met die ses pondemaeten, die werven teghens Feye Eysinghe 
naestlegers op die noorderzijde.
Een pondemate buten Morck, die prebendarius met I pondemaete opt noordt 
naestleger.

431  Hierna doorgehaald ‘landen’.
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Twee pondemaete buten Morck, eyndling aen malcander liggende opt west van 
Personne Loen, aldaer naest aen die loen.
Een pondemaete loopende mettet westereyndt aen Cleyloenster oft Andries 
Fenne, meester Sidts met een pondemaete opt zuydt naestleger.
Vyffdehalff pondemaeten, liggende in Gerroltsma landt ende wervet tegens 
Aucke toe Baenrehuys erffgenamen.
Drye pondemaeten, loopende met die suyder eyndt op die Morcks wal.
(f. 20v) Drye pondemaeten, Pybe Camp genoempt, des pastoirs campen opt 
noordt, Sybrandehuistra priester met drie pondemaeten opt zuydt te naeste.
Een mansmadt, hiettende die Swalestirt, Groote Tziaerdt oppe noorderzijde ende 
Wopke cuyper compter aen met die eyndt opde zuyderzijde.
Drye pondemaeten cleyn landt, van Mate Taecke toe Cley Loen opt noordt, die 
patroen toe Sybrandehuys opte zuyderzijde.
Acht sweedt in des pastoirs toe Sybrandehuys landt. Dese voors. saete met alle die 
landen daer thoe behoirende gelden jaerlijcx te huyr XVI g. fl.
Foppe Meye zoon bewoent een cleyn sate, behoirende tot die pastorie van olts 
ende als noch, die welcke groet is int eerst ende gelt jaerlijcx toe huyr VI g. fl.
Vier koegras int Mee[n]scher op die Bolten.
Twee pondemaeten saedtlandt liggende fast aen dat huys, Jacop meester Sidts 
lantsaete opt noerdt ende die pastoir selffs opt suydt naestleger.
Twee pondemaeten meden opt zuydt van die Morck, tusschen die lonen lopende 
met die noordereyndt ende met die zuydereyndt aendie aecke aen pastoers III½ 
pondemaete, Jucke Rengersma op die westerzijde naestlegers.
(f. 21r) Twee pondemaeten meden, liggende oyck opt suyd van die Morck, 
tusschen die loenen, lopende met die noordereyndt op die Morckswal, Ofmesloet 
op dye oesterzijde.
Derdehalff pondemaeten, liggende opt oist van Tettemeer, wervende thiegens 
Sijucks op die Pasens waels erffgenamen, lopende het een jaer aen pastoirs campen 
ende het ander jaer aen Tettemeer.
Twee pondemaeten, liggende boven Aelcke mer, meester Syds op beyde ende die 
suyder eynd ende aen die noorder eyndt liggen twee pondemaeten, toecomende 
die patroen die Buwe fisscher nu inde huyr heeft.
Disse voors. saete met die voors. landen daertoe behoirende, gelt jaerlijcx te huyr 
VI g. fl.
[197] Joannes schoenmaker heeft van die pastoier inde huer een cleyn saete, 
liggende op Rinssmageest inde bueren, die van olts ende alsnoch die pastorie 
behoirt, ende daer zijn thoe dese naesc. landen int eerst.
Ses koegras in Buurne Meenscher.
Drye pondemaete saedlandt, liggende achter zijn huys, meester Syds opt west te 
naeste, ende noch een breed acker daer dat voetpat van die Wolde op lecht, ende 
dese breede acker lecht opt west van meester Sids voors. acker, alsoe dat meester 
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Sids tusschen beyde dese ackers leyt ende daer zijn thoe [...]432 pondemaeten 
mede liggende in stucken als naevolghet.
(f. 21v) Vierdehalff pondemaete, liggende op die wester zijde van Cleyloenstera 
Loen, Rijck Jan als landtsaete van Feye Eysinge op dye zuyder eyndt.
Drye pondemaete liggende inde Gaeren, lopende met die noerdereyndt op die 
Morckswal ende lecht opt west van Roedtkercksterloen.433

Drye pondemaeten liggende buten Morck, Eynte Wythiema met een mansmadt 
op die noerdersyde, Wopke ende Tyemcke weeske op die zuydersijde naestlegers.
Sesthien eynsen liggende inde Gaeren, lopende met die noerdereyndt op die 
Morckswal, ende lecht opt west van Roederker[ck]stera Loen, alsoe dat die Loen 
lecht opt oist.
Een halff pondemaete tusschen die Bolten ende Tettemeer, die nyet waerdich is, 
Pieter op die Borch als lantsate van meester Syds op die noordtwester horne.
Dese voors. saete met alle die landen die voors. zijn, gelt jaerlijcx te huer III g. fl.

Dese naebeschreven landen verhuyrt die pastoir bijde stucken, somwylen den eenen, 
somwylen danderen, ende liggen altsamen op Rinssmageest.

Seven pondemaeten, gelegen tusschen loenen, lopende metter zuydereyndt 
aen die Gaewey, liggende nostans in twee stucken, die pastorie in Walterswalt 
naestleger opt noordereyndt ende meester Syds licht tusschen beyde dese stucken.
(f. 22r) Een pondemaete mede gelegen int Westerfeld buyten Morck, Rick Jan als 
landtsaete van Feye Eysinge met een pondemaete loopende met die eyndt aen die 
zuyderzijde van dit landt.
Drye pondemaeten gelegen int Westerfeld boven die Gaewey, meester Syds 
Tziarda thoe naeste toe eg ende eyndt.
Een pondemaete gelegen tusschen loenen, hietende in Abecamp, daer aff dat die 
prebendarius die ander toecompt.
Drye pondemaeten meden gelegen int Westerfeldt tusschen loenen, Roedkerckster 
Loen leght opt west te naeste.
Dese voors. landen ende oyck mede de naevolgende landen liggende in 
Westenfeld, hebben dese twee voorleden jaeren, soet quaede jaren geweest zijn, 
nyet opgebrocht ende brengen nyet op soe dickwils alst quade natte jaeren 
zijn, alsoe dat die pondemaete jaerlijcx opbrenght elck help ander V ofte te 
alderhoeghste VI stuvers ende moghen die VI stuvers nyet opbrengen.

432  Niet ingevuld.
433  Dit fragment is later doorgehaald.
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Drye pondemaeten gelegen int Westerfeld bij Andries fenne, genoempt Bleckme 
Landt, welcke alheel groot is ses pondemaeten, waeraff die patroen die ander drye 
toecomen.
Vyff pondemaeten gelegen bijden bosch, Teynye genoempt, die bijden heer 
Douwe, Botte Tysma zoon te naeste op die noorder eyndt.
Twee pondemaeten meden gelegen int Westenfeld, uuytgecomen van Gyelt 
Sijuucksma, Zeger opt Horslandt als lantsate van Feye Eysinghe, met III 
pondemaeten opt west naestleger.
(f. 22v) Twee pondemaeten gelegen opt oest van die Tettemeer, die welcke II 
pondemaeten zijn die helft van een stuck landts daer genoempt wordt die 
Hinxtecamp, ende compt die ander helfft die van Claricamp thoe.
Een stuck slim landt, welck genoempt wordt Personne ofte Presloen, wantet van 
olts een loen geweest is, hoe groot dattet is en weet men nyet, maer het is lanck 
ende smal ende in sommighe plaetsen waster wat ende in sommige plaetsen waster 
nyet. Dese loen hoert int loen ende Taecke bruyckse soe verre als die campen gaen 
ende Aernt tapper bruyckt se voertan.
Een pondemaete genoempt die Eyer Pondemaete, gelegen buten Morck, Feye 
Eysinghe opt oest naestleger.

Landen ende renthen die de pastoir heeft buyten dat dorp van Rinssmageest.

Item in Jolsma guedt te Wanswert heeft die pastoir op Rinssmageest een golt gl. 
ende aerns gl. renthe.
Bet in Jeldsma guedt II½ pondemaeten meedlandt, welcke nu eene inde huyer 
heeft hietende Baucke, die pastoir op die westerzijde naest leger ende gelt jaerlijcx 
te huyer III philips gl.
Een gl. croen renthe van II pondemaeten landts, liggende thoe Wanswert aen 
dat eynde van des pastoirs434 thoe Wanswert Fenne, dye pastoir op allen zijden 
te naeste.
Dit coempt (f. 23r) nyet tot die pastorye dan compt den pastoir [198] toe wa[n]
ttet hem nyet langer gegunt is dan zijn leven lanck ende dat om zijnder oudtheyt 
ende blindicheyt wille.
Een mansmadt ofte II pondemaeten van dye VII pondemaeten liggende toe 
Dresum, die genoempt wordden Tetthiecamp ende gelt nu XX st.
Onder stont gescreven:
meester Syds Tziarda doe cond ende certificere dat dit forscr. alles ick als forscr. is, 
heb laten scriven uuth des pastoers der lantsaten ende anderen vander gemeynten 

434  Hierna doorgehaald ‘land’.



371

mont, soe foel een ygelijck daer aff condich was, soe die pastoir een blint man 
en aldaerom selffs nyet scriven can, soe heb ik dit om zijn bede wille met mijn 
gewoentlijcke handt onderscreven. Actum Renssmageest den XVIII decembris, 
anno XVc XLIII. Onderteyckent: meester Syds Tziarda subscripsit.

Dit naebescreven zijn des prebendarius op Rinssmageest landen ende renten, die 
welcke prebende nu bewoent wordt bij mij, her Cornelius.

Int ierst, dat corpus van dye prebende welcke in alles van landen groot is.
Twalff pondemaeten fenne van olts, dan zij is nu grooter, want het meeste deel 
van tsaedtlandt is nu fenlandt ende streckt van meester Sids landt, daer hij nu 
besteckt heeft after die (f. 23v) bueren ackers hen tot dat Molendiep ende van die 
brugge inde bueren tot aen Tziarda Sandt fenne ende zijn dan mede in begrepen 
II huyssteden die van die fenne genomen zijn, daer nu Sebastiaen ende die 
droechscherer op woenen.
Twee koegras int Meenscher op die Bolten.
Derdehalff pondemaeten saedtlandt plach daer toe te wesen, dan daer is nu nyet 
fool meer dan IX eynsen, want dat ander is laten liggen aen fenne, ende dit 
saetlandt licht middel inde buren op dat Dieps wal ende wordt genoempt die 
Thiencamp.

Dit naebes. ist maedtlandt alles als daer totte prebende is twelck her Cornelius eendeels 
sulffs bruyct 435 ende eendeels verhuyrt.

Acht pondemaete meden, loopende met die wester eyndt op Tette Meerswal, 
Bocke meester Sidts landtsaete op die eene zijde te naeste.
Anderhalff pondemaete meden436 liggende langs op Tette Meerswal, 
Sterckenburchstre naestleger ende leyt mede in meester Sids groot besloten stuck.
Twee pondemaeten liggende opt west van Tette Meer, Nitte Gerbrant zoon als 
lantsate van Tzialing Mockema weeskindt, naestleger opt noordt.
Vyff pondemaeten, liggende buten Morck bij Oeds Meer.
Een pondemaete liggende oyck buyten Morck bij voors. Oeds Meer ende wervet 
teghens Romcke Syuuert zoon landt, als lantsate van jonghe Bocke Bourmania.
(f. 24r) Twee pondemaeten noch bet bij Oeds Meer, Feye Joncssma in Ackerwoldt 
naesteleger opt noordt.
Drie pondemaeten oeck buten Morck, opt west van Rinthiema Tenye.

435  Later toegevoegd.
436  Later toegevoegd.
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Vyff pondemaeten liggen buten daer Morck achter Sye wier, opt west van 
Rinthiema Tenye.
Derdeha[l]ff pondemaete bij dese vyff pondemaeten, dan liggen een weynich bet 
opt noordt meester Syds met Juussma III naestleger.
Drie pondemaeten, liggende noch bet noordwert in dye Bolcken.
Drye pondemaeten, liggende buten Morck bijden Litticke Tenye, Fed Wopkema 
opt west naestleger.
Derdehalff pondemaeten gelegen tusschen loenen, die pastoir in Ackerwolt toe 
naeste opt west.
Drye pondemaeten gelegen opt zuydt van Aelcke Meer, Sijbe Douwe zoon opt 
noordt naestleger.
Twee pondemaeten gelegen tusschen loenen, genoempt die Lange Twee.
Een pondemaete vanden twee pondematen die genoempt wordden Aebe Campen, 
waeraff die pastoir die ander thoecompt, en is gelegen tusschen loenen.
Twee pondemaeten437 tusschen loen liggende middel int landt.
(f. 24v) Een pondemaete liggende tusschen loenen, Jan Rheyn zoon als landtsaete 
van meester Sids te naeste op die oister eyndt met dat lant daer meester Sidts 
gecoft heeft van Beenthie.
Dit voors. corpus van die prebende met alle die voors landen, met oyck een 
pondemaete wesende het ierste parceel hier naevolgende plagen te huyr te gelden 
int jaer van XXXV oft XXXVI, want se doen verhuyrt wordden, XXX gl. fl., wat 
se nu gelden solden mogen, dat weet men nyet, want die prebendarius bruyck se 
nu sulffs.
Een pondemaete van dye twee pondemaeten die Tyets, Litticke Beerns wyff 
besproken [199] heeft, ende liggen dese twee pondemaeten inde Kolcken, Zeger 
opt Horslandt, als lantsate van Feye Eysinghe naestleger met drye pondemaeten op 
die westerzijde, her Taets pastoir toe Berdaerd met een stuck dat die Bijle genoempt 
wordt op die zuyder eyndt, Steenser landt op die noorder eyndt naestlegers.

Huysteden

Cornelis backer bewoent een438 steede toecomende die prebendarius, lig[g]ende 
aldernaest des prebendarius huys opt oest ende gelt jaerlijcx XX st.
Pieter schoenmaecker bewoent een stede toecomende den prebendarius, liggende 
opt west van des smits huys, geldende jaerlijcx XX st.
Willem fisscher bewoent een stede alder naest aen Pieters voors. stede, geldende 
jaerlijcx XX st.

437  Hierna doorgehaald ‘liggende’.
438  Hierna doorgehaald ‘backer’.
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(f. 25r) Sits Pieter cupers weduwe bewoent een stede aldernaest Willem Willems 
zoon voors. sted opt west ende gelt te huyr XX st.

Noch een cleyn saete toebehoirende den prebendarius.

Joannes Gerbe zoon heeft inde huyer een cleyn saete vande prebendarius, die 
welcke van olts ofte principael die costerie geweest is, daer dese naebescreven 
landen toe zijn.
Int eerst, VI koegras inde Buurme offte Swarte Woldeme Meenscher.
Drie pondemaeten saedtlandt liggende [...]439.
Twalff pondemaete maedtlandt, liggende opt west van Tette Meer, lopende met 
die zuydereynd op die Morckswal, Foeckel in Ackerwold, Waelcke weduwe, 
naestleger opt west, Tettemeer opt oist. Dese saete met die landen daer thoe 
behoirende gelt jaerlijcx IIII gl. fl.
Noch behoiren tot die prebende VI pondemaeten meden, welcke tvoorleden jaer 
gebruyckt zijn bij eenen hietende Reiner thoe Heldoer als lantzate van Claricamp 
ende gelden jaerlijcx te huyr II philips gl.
Dit voors. bennen die landen welcke behoiren tot die prebende ende bescreven den 
XVIIIten decembris anno XVc XLIII. Deses tot oirconde hebbe ic, her Cornelius 
mijn gewoentlijcke hantscrifft hier ondergestelt. Actum binnen Renssmageest, 
anno et die quibus supra.440

Onderteijckent: Cornelius Johannis, nu ter tijt prebendarius op Reynssmageest.

(f. 25v) Dese naebescreven landen behoiren den patroen op Rinsmageest thoe.

Int eerst, vyff pondemaeten gelegen bijden Bosch Tienye, Syoucke in441 Wynghe-
horne als lantsate van Feye Eysinghe met vyff pondemaeten opt west, Pibe camp 
op die noorder eynd naestleger, ende dit landt loopt met die zuyder eynd [...].442

Drye pondemaeten van die ses pondemaeten, die443 genoempt wordden Bleckme 
Landt, van welcke ses die pastoir die ander III pondemaeten toecomen, Aucke 
thoe Baenrehuys erffgenaemen opt west te naeste, Gathe Oeds zoon opt zuydt.
Anderhalff pondemaete gelegen buyten die Morck bij tBredewater, Claericamper 
ende Aucke thoe Baenrehuys erven opt west thoe naeste.

439  Niet ingevuld.
440  Latijn: in het jaar en op de dag zoals bovengenoemd.
441  Later toegevoegd.
442  Niet ingevuld.
443  Later toegevoegd.
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Een pondemaete gelegen buyten die Morck op die Wyde Morckswal, die nu inde 
huyr heeft [...].444

Vier pondemaeten gelegen bij Sybrande Fuurde, Sythie op die Hale erven opt 
west ende Sape Feykema erven opt oist te naeste.
Twee pondemaeten meden uuytgecomen van Littike Beern, Auck Sijucksma opt 
west ende Ackara schoelmeester opt oist.
Twee pondemaeten opt noordt van die Hoege Fenne, Romcke Wopkema als 
lantsate van Claricamp opt oist naestleger.
(f. 26r) Een pondemaete gelegen445 buyten die Morck, Cleyloenster Loen opt 
zuyder eyndt ende Gathie Oeds zoon opt noorder eyndt naestlegers.
Twee pondemaeten buyten die Morck, uuytgecomen van Saeck Wopke, Moyts 
Take Jourssma erven opt west naestlegers, liggende op die Morcks Wal.
Sesdehalff pondemaeten liggende inde Garen, Gathie Oeds zoon te naeste opt 
oest ende Oeds lecht met een446 mansmadt in dese V½ pondemaete.
Derdehalff pondemaeten tusschen die loenen ende die loenen liggen tusschen 
die Horra Tienye ende die Fenne, Nitte Gerbrants zoon447 licht hier van opt 
oist te naeste met Saeckema V pondemaeten ende disse II½ pondemaeten zijn 
uuytgecomen van Swarte Gabbe.
Twee pondemaeten uuytgecomen van Saeck Sorcxma, gelegen bij die oistereynd 
van die Gawey bij Worps Nye Fenne, Aemke Sipke zoon opt west ende noorder 
eyndt te naeste.
Twee pondemaeten meden gelegen op Aelckemeerswal, meester Syds Tziarda opt 
oest naestleger, zijn uuytgecomen van Taecke fisscher.
Dese bovengescreven landen brengen nyet op alst natte en quade jaeren zijn, ende 
alst goede jaeren zijn brengen wat op, alsoe dat die pondemaeten jaerlijcx [200] 
opbrengen mach elck help ander vyff stuvers, ende men kanner gheen zekerheyt 
van scriven, vermits dat ze somtijts wat gelden ende somtijts nyet.

(f. 26v) Disse naebescreven landen, fenen ende renthen comen den patroen thoe, 
liggende buyten dat dorp van Rinssmageest.

Int eerst, VI olde fleemschen renthe, welck nu zijn VI st. jaerlijcxe renthe uuyt 
een goed thoe Sybrandehuys, daer Douwe van Bourmania nu toecompt, liggende 
te Sybrandehuys inde Mer.

444  Niet ingevuld.
445  Hierna doorgehaald ‘opt noordt van die Hoeghe Fenne’.
446  Hierna doorgehaald ‘pondemaete’.
447  Hierna doorgehaald ‘pondemaeten’.
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Uuyt een goedt te Dresum, daer Geert Minne zoon plach op te woenen, boert 
onse patroen X st.
Uuyt een goedt te Birdaert, daer genoempt wordt het Nyeuwe Heem, boert ons 
patroen jaerlijcx VII st.
Vier pondemaeten maedlandt heeft onse patroen liggende toe Dresum in een stuck 
van VII pondemaeten, daer genoempt wert Tetthie Camp ende is uuytgecomen 
van Syrd, ende in disse VII pondemaeten heeft die pastoir I½ pondemaete als 
voors. is ende gelden te huyer des patroens IIII pondemaeten II gl. fl.
Vyff roeden feens myt zijn uuytganck liggende inde Feenwolden vaste bij meester 
Syds sloet, dat clooster Claricamp op beyde syden naestleger.
Stont ondergescreven: meester Syds Tzarda, nu der tijt administratie hebbende 
vander kercken landen ende renten op Rinssmageest, bekenne met dese mijne 
hantscrifft dat dit forss. synt des patroens landen ende renten op Rensmageest, 
die ic met aller neersticheyt hebbe doen bescrijven in presentie van Feye Eysinge, 
Wopke cuper, des pastoirs ende foel vander gemeynten om die naestlegers (f. 27r) 
claerlijcker te weeten, want mij weynich daeraff condich was, ende brengen nyet 
meer op jaerlijcx dan forscr. Des te oircunde hebbe ick dit met myn gewoentlijcke 
handt onderscreven.
Actum anno die et 448 loco quibus suprae,449 ende was onderteyckent: meester Syds 
Tziarda subscripsit.

Landen ende renthen toebehoirende die cappellaenerie.

Die pastoir boert noch die renten van een cleyn saete liggende op die Gheest, 
daer zijn cappellaen nu op woont, dan disse saete behoirt princepaelijck nyet 
aenden pastorie maer aent cappellaenscap oft prebende, die meester Syds nu daer 
nyeuws fondeert heeft, dan vermits blintheyt des pastoirs soe wortet hem nu 
mede gegunt om zijn cappellaen daer mede te mogen onderhouden, gelijck oyck 
disse naesc. sate liggende in Dantumwolt, maer nae zijn doodt soe mach meester 
Sydts ofte zijn erven daer op setten een cappellaen, coster oft tot dien timmeringe 
des kercks laten gebruycken, soet hem oft zijn erffgen. gelieven sal, want gheen 
mortificeerde goeden en zijn, ende zijn tot disse selve sate disse naesc. landen.
Int eerst, VII koegang int Meenscher op dye Bolten ende daer dat saedtlant 
aenden ackers eynde tusschen dat diep ende saedtlant, zoe cleyne ende soe groot 
alst daer lecht.
(f. 27v) Vyff pondemaeten saedtlandt liggende foer ende besyder thuys, dan 
van dit saedtlandt is een deel mede tot fenne laeten liggen; welcke fenne lecht 

448  Later toegevoegd.
449  Latijn: opgemaakt in hetzelfde jaar, op dezelfde dag en plaats als bovengenoemd.
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aent eynde van tgene dat noch saetlandt is als voors., dan is nu nyet boven I 
pondemaete saedtlandt.

Dit nabescr. ist maedtlandt welcke tot die voors. sate hoert.

Thien pondemaeten liggende buyten Morck, Kempe Bleckma erffgen. op die 
westerzijde naestlegers met IX pondematen.
Drye pondemaeten liggende op die Wyde Morckswal, die patroen toe 
Sybrandehuys op die westerzijde naestleger.
Twee pondemaeten liggende oeck buten Morck, Groote Tyairdt op die 
noerderzijde naestleger.
Een pondemaete liggende aen Juussma Fenne, dan is nyet weerdt.
Disse voors. sate450 met die landen als voors., gelt jaerlijcx te huyr XII gl. fl.

(f. 28r) Die pastoir boert noch die profijten van een saete mede behoirende totte 
cappellanerie liggende in Dantumwolt, op welcke nu een woent hietende Wytze Wybe 
zoon ende zijn hiertoe dese naescr. landen.

Int ierst, XIII pondemaeten fenne liggende in Dantumme Westerfenne.
Twalff pondemaeten saedlandt, liggende foer hoere huys op ende uuyt tot aen die 
Broecks Sloet, somwylen IIII, somwylen V ackeren.

[201] Dit naebescr. zijn die meden welcke tot die voors. saete behoiren.

Int ierst III pondmaeten liggende op die Wets Mede, hier kan men gheen 
naestlegers van setten, want het wordt in acht plaetsen gemayt.
Vierdehalff pondemaeten liggende op die Nye Mede, Dantumme priester opt 
west naestleger.
Een mansmat liggende op die westerzijde van Dantummaloen aldaer naest 
aenden loen.
Een cleyn rondt camp, dan men weet nyet hoe groet, Renick Liopkema op die 
oesteren zijde ende Gyelt op die westerzijde naestlegers.
Een mansmadt lopende met die suydereyndt aen Dantuma Oister Fenne, met die 
voors. camp te samen gerekent op een mansmat.
(f. 28v) Drye sweden liggende aen die noorder451 eyndt van tvoors. landt ende 
men weet nyet hoe452 groet.

450  Hierna doorgehaald ‘en’.
451  Hierna doorgehaald ‘zijde’.
452  Er staat bij vergissing tweemaal ‘hoe’; tweede keer in de tekst weggelaten.
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Noch vier sweden liggende inde Marcken Jaspar Aesgema erffgenaemen op 
die oister zijde ende Wicke des pastoirs landtsate in Dantummawoldt opt west 
naestlegers.
Disse voors. saete met alle die landen daer thoe behoirende, gelt jaerlijcx te huyr 
VI gl. fl.
Stont ondergescreven: disse forscr. landen behoiren tot die cappellanerie, op dye 
welck nye gheen priester presentatie, nominatie noch institutie gehadt heeft, want 
gheen beneficie is maer van nyeuws eerst forordineert west is tot een cappelanerie, 
ende hebben ter noch mer III cappellaens op gewoent. Des tot orkunde hebbe ic, 
Syds Tziarda, dyt met myn eygen handt screven, datum ut supra.

(f. 29r) Feenwalde 453

Landen myet hueren naestlegers, renthen ende andere profijten ende incompsten 
jaerlijcxe behoirende totte pastorie inde Feenwalden, aengegeven ende in handen 
Joannis Wopke zoon grietman van Dantummadeel, gelevert bij heeren Beernt pastoir 
aldaer, opten XVIen aprilis anno XLIIIo.

Eerst landen myt limiten ende naestlegers.

Int ierst, XIII½ roeden lants wesende die Huysswerre, streckende vande Swette 
aende Eysinga Wech, Wyger opt oest ende Goffe Kempe zoon opt west naestlegers.
Item een acker saedtlandt, omtrent ½ pondemaete groot, Wyger ende Gosse 
voors. opt west ende Hendrick Luythien zoon op oest te naeste.
Item VI pondemaeten reydich maedlandt opt Oester Hoecheynde, Fosswerdera 
opt oist ende [...]454 erven opt west naestlegers.
Noch VII mansmadt meden, opt noordt over die Ziewey, streckende aen 
dOldewey, naestlegers voors.
Bet IIII½ pondemaeten opte Wester Hoecheynden, Benne Jelger zoon opt west, 
dat convent van Midlum op oest naestlegers.
Noch VI pondemaeten meden op Aelckemeerswal, Wopke Ids zoon opt oest 
ende Wiger Kempe zoon opt west.
(f. 29v) Ende zijn dese voors. landen inde aenbrenghe getaxeert tot IIII fl. VII st.
Item te Berdaerdt inde saete te Helduer VI pondemaeten, dat convent Claricamp 
op beyde zijden te naeste inde aenbringh getaxeert tot eenen flor.

453  In linkermarge.
454  Niet ingevuld.
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Renthen, deylinge ende andere jaerlijcxe incompsten.

Int ierst, een floreen rente ende een vrydaechs broot uut Sipke staeden.
Item een philips gulden jaerlijcx myt een vrydaechs broot uut Zijnda staeden.
Item uuyt Gossema staeden een frijdaechs broet.
Item uut Joerssma staeden een frijdaechs broet.
Item uuyt Hendrick Luythien zoon saete ½ frijdaechs broet.
Item uuyt Benne staede ½ frijdaechs broet.
Item uuyt Adema staden een halff frijdaechs broet.
Item uuyt Gottema staeden een f[r]ijdaechs broot.
(f. 30r) Item een halff frijdaechs broet uuyt Bauck Oegema.
Item van Lyeuwe Baucke zoon een frijdaechs broet.
Item Kempo Minne zoon een frijdaechs broet.
Twee dachwerck swart torff van thuys genoempt Schyrestyns.
Item totte vier tijden, elcke huys II brooden ende een pont botter.
[202] Noch omtrent twintich dielingen ofte jaertijden.
Overgelevert bij heeren Biernt pastoir bij zekere cartabelle, ende gebeden 
om tselve te wordden gescreven, waeruuyt dit gescreven is ende hier inne 
gecomprehendeert tgene inde selve cartabelle waer overgegeven, ende want wylen 
heer Biernt is verstorven voer dit aldus is verscreven, ist daeromme bijden selvigen 
nyet onderscr. Aldus gedaen bij mij, den XXVIen decembris anno XVc XLIII. 
Onderteyckent: Tyebbo Renijck zoon subscripsit.
Kempo Minne zoon, rechter inde Feenwolden, heeft declariert dat hoe wol wylen 
heer Biernt onder zijn leen heeft gestelt die ses pondemaeten, gelegen inde sate te 
Hilduer dat nochtans deselve hueren patroen toecomen, beholdelijcken datden 
pastoir daer inne uuyt gratie geconsenteert is II½ fl. jaers.
(f. 30v) Noch seght voors. Kempe Minne zoon dat die patroen inde Feenwolden 
noch heeft van meyster Sydts Tziarda jaerlijcx I½ fl. rente, waer van die pastoir 
oeck heeft jaerlijcx III½ fl. rente, hoe wolt selve hier voeren nyet gestelt is. Aldus 
verclaert ten dage voors.

Roederkercke 455

Onroerlijck guedt van landen ende renthen mytte jaerlijcxen waerde bepalinge ende 
limiten van dien, behoirende totte pastorie te Roederkercke, waeronder oyck begrepen 
zijn des patroens landen ende de selve alsoe vermengt, vermits die prelaet van Dockum  
 

455  In linkermarge.
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oft tconvent tvoors. lien compt te vergeven eenige van huer conventualen, ende is 
geholden die kercke ende priesters huysen te onderholden.

Eerst tcorpus van tvoors. leen.

Acht ende twintich koegrass, seven pondemaeten saedtlant, een hondert 
dertich pondemaeten maedtlant, dwelck nochtans mette maete gheen sestich 
pondemaeten mogen strecken, twelck te huyer gemeenlijck doet nu tot omtrent 
twalff florenen.

(f. 31r) Landen die buyten tcorpus verhuyrt wordden, zoe deene zoe dandere gelegen 
inde Gaeren.

Item ses pondemaeten meden, gelegen bij Rinthiema Thenye inde Gaeren, 
streckende mytten eenen eyndt opt Morckswal, Tiepke Feye zoon als lantsate van 
Sicknye opte zuydtzijde te naeste.
Item een pondemaete meden die den patroen plagen toebehoeren, gelegen inde 
Gaeren opte Morckswal, Sijpke Jelger zoon myt een pondemaete daer bij gelegen, 
dwelck beyde pondemaeten myt malcanderen werven.
Item twee pondemaeten meden, gelegen inde Gaeren, plaegen de priester ende 
patroen tsamen toebehoiren, Geerck Sunige opte westerzijde ende Sinde erven 
inde Feenwolden opte oisterzijde te naeste.
Item XII pondemaeten meden gelegen inde Garen, tconvent van Bethleem opte 
zuydtwesterzijde te naeste, streckenden mytten eyndt opte Morckswal.
Item V pondemaeten meden gelegen inde Gaeren bij Rinthiema Thenye inde 
Gaeren, Kempe Minne zoon opt west ende Liopke Meckema erven opt oest te 
naeste.
Item III pondemaeten gelegen inde Gaeren, waerbij Gerbe Foecke zoon opt oest 
ende Dooye Egge zoon opte zuyder zijde te naeste.
(f. 31v) Item Roedekerckstera Loen gelegen inde Gaeren, groot omtrent een 
pondemaete, die pastoir opter Geest opt oiste te naeste.
Noch een pondemaete meden gelegen inde Gaeren, Lolcke Taecke zoon opte 
zuyderzijde te naeste.
Dese voors. landen inde Gaeren gelegen, worden verscheyden persoenen verhuyrt 
ende mach de pondemaete daer van gemeenlijck deen duer dandere gelden XIIII 
st. ende dat wanneer dattet guede jaeren zijn.

Andere maedlandt gelegen opt zuydt van Aelcke Meer ende daeromtrent.

Drye pondemaeten meden gelegen opte Lichte Meerswal ende Aelcke Meer, ende 
mach boven een manssmadt nyet strecken, meester Sydts Tziarda opte oisterzijde 
te naeste.
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Item V pondemaeten gelegen inde Folgen bijde Lichte Meer, Aelcke Taede Sunige 
weduwe als lantsate van Bethleemer opt oest te naeste.
Item twee pondemaeten gelegen int Wyldlandt, tpersonaetscep opt oest met VII 
pondemaeten, Bethleemer convent opt west te naeste.
(f. 32r) Noch II pondemaeten gelegen int Wyldlandt, Sytthie Douwema opt zuydt 
myt III [203] pondemaeten, Aede Tzaling zoon opt noordereyndt te naeste.
Item een loen gelegen buyten der Morck, groet omtrent een pondemate.
Van dese voors. landen doet die pondemaete jaerlijcx gemeenlijck te huyr IIII 
stuvers ende somtijts min.
Item een acker saedtlandt, Tzalinge Jeppe zoon op beyde zijden te naeste, is groet 
omtrent drye eynssen ende doet jaerlijcx te huyr II st.
Item een saete dwelcke die koster plach te gebruycken, groot ses pondemaeten 
fenne, een pondemaete saedtlandt, seventhien pondemaeten meden, gelegen int 
Wiltfelt, daervan die meestedeel ende eensdeel inde Gaeren ende elders ende die 
mach tsamen jaerlijcx te huyer doen vier flor.
Item een loen gelegen opt noerdt van Aelck mer, Jetthie wieren te naeste, groet 
omtrent een pondemaete, ende doet siaers somtijts een gans te huyer ende 
somtijts nyet.
Overgelevert den grietman van Dantummadeel Johannes Wopke zoon, den 
XXVIIIen decembris anno XVc drye ende viertich, bij mij abt des convents te 
Dockum, ende verclaere dat dese boevenscr. landen behoerende totte pastorie 
ende kercke voors., jaerlijcx mogen opbrengen naede gemeene jaerlijcxe waerde, 
somtijts min ende somtijts meer, alles XL fl.
Des ist voors. convent wederomme geholden die kercke ende spastoirs huysinge 
tonderholden. Onderteyckent: Theodoricus, abbas in Dockum subscripsit.

(f. 32v) Berdaerdt 456

Die pastoir van Berdaerdt, heer Gherardus Henrici, heft den XXVIIIen decembris anno 
XVc XLIIIo voer den grietman verclaert, dat hij die landen tot zijn pastorie behoirende 
nyet can specificeren bij gescrifte stellen, vermits deselve in verscheyden stucken liggen 
ende die naestlegers oeck van dien nyet en weet, zoe zijn landtsaete daer mede hij 
om tzijne thebben twistich is, die waerheyt van dien hem nyet wyll declareren, sust 
daeromme deselve zijne onroerlijcke guederen mytten opcompsten ende jaerlijcx waerde 
van dien nae zijn beste wetenscap willende wyder declaratie ende specificatie overgeven 
van zijn onroerende gueden, als hij beter konde vercregen sal hebben.

456  In linkermarge.
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Die pastorie is groet nae de olde ende nye aenbrengen achthien pondemaeten 
fennen ende vyftehalff pondemaete saedlant ende dartich pondemaeten maedt-
landt.
tSelve corpus heeft dit jaer te huyer gedaen twee maerscep suyvels ende daer 
buyten twee koegrass ende twee koehoy myts een swyn fet te maeken, alsoe 
verhuyrt bij heeren Claes Claes zoon zijn predecesseur.
Ende vant voors. corpus zijn besonder verhuyert IIII pondemaeten maedlandt, 
jaers voer III fl.
(f. 33r) Item is tsaedlandt onder tvoors. corpus begrepen bijden voorgaende 
pastoir selffs gebruyct geweest ende soude omtrent III½ golden gulden te huyr 
doen.
Item omtrent drye pondemaeten fenlandt, genoempt die Dryfoet, twelck gedaen 
heeft IIII philips gl.
Item noch IX pondemaeten maedtlandt onder het corpus begrepen, hebben te 
huyrer dit jaer gedaen vyff golden gulden.

Renthen

Uuyt Wyssma saete II½ golden gulden rente.
Uuyt Foppe Claes zoon saete een golden gulden rente.
Uuyt Sytthie guedt opt Hoech Heem eenen g. gulden rente.
Noch uuyt Rimmersma guedt, negen st.
Noch uuyttet guedt daer op Peter oppe Dyck op woent, IX st.
Heer Geert pastoir thoe Berdaerdt.
Die pastoir heeft verclaer[t] dat zijn meyer nu willich is omden naestlegers vanden 
landen te declareren, wanneer dattet landt droech sal wesen, zoe tselve nu onder 
is ende int water lecht.

(f. 33v) Landen ende onroerlijcke guederen behoirende den patroen te Berdaerdt, myt 
hueren naestlegers ende jaerlijcx waerde van dien.

Inden iersten III½ pondemaeten gelegen opte Bueren Meden, die pastoir opt 
noordt ende Olbrandawierstera opte zuyderzijden.
Twee pondemaeten meden, die Oene Wyssma den patroen besproken heeft, 
liggende bijde Breeloen, Bocke Jemme zoon opt oest te naeste.
Item ½ pondemate uuytgecomen van Gerryt Wyssma oldefaerder, gelegen in 
Gerryts voors. negen pondemaeten.
Item XIIII eynssen liggende in Oldekerckstera Felt, Hanthie Feye zoon opte 
noorderzijde te naeste.
[204] Item vyff eynsen meden, gelegen naest die Turle.
Bet acht eynssen, heer Julius Botnya erven te naeste opt west.
Bet II pondemaeten gelegen bijden Barnmede, Tyalbe Sijdt zoon opt suyt te naeste.
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(f. 33ar)457 Bet XI eynssen gelegen int Westenfelt, die Berneloen opt west te naeste.
Noch een reydich mansmadt meden, gelegen bijde Brieloen, Bocke Jemme zoon 
opt oist te naeste.
Item een loen gerekent op een mansmadt, Bethleemer opt west te naeste met 
huer fenne.
Welcke voors. landen gemeenlijcken te huyer doen VI fl., somtijts min somtijs 
meer.
Overgelevert den grietman Joannes Wopke zoon bij her Geert pastoir ende Gerryt 
Wyssma van wegen Syeurdt Jelle zoon, voecht van huere kercke, den XXVIIIen 
decembris anno XVc XLIIIo ende bijden selvigen onderteyckent aldus: heer Geert, 
pastoir toe Berdaerdt subscripsit
Was noch onderteyckent bijden voors. Gerryt, aldus: Gerredt Wysma subscripsit.

(f. 33av) Hyannum 458

Onroerlijcke guederen, landen ende renthen behoirende totter pastorie van Hiannum, 
mette jaerlijcxe waerde, limiten ende bepalinge van dien.

tCorpus van tleen te Hyannum.

Inden eersten een ende twintich pondemaeten fenlandt gelegen in verscheyden 
stucken, nochtans aen malcanderen, soe dat zij aen malcanderen sloet bij sloet 
gelandt zijn.
Item ses ende twintich pondemaeten meden, gelegen inde stucken naesc.
Item VI½ pondemaeten meden gelegen te Hyannum, Claricamper Convent opt 
west ende meester Sydts Tziarda opt zuydt te naeste.
Item acht pondemaeten, gelegen in twee stucken van IIII½ ende III½ ponde-
maeten bij malcanderen, Claricamper Convent rondtom te naeste.
Noch III½ pondematen meden, meester Sydts Tziaerda opt west ende Claricamper 
Convent opt oyst te naeste.
(f. 34r) Item III pondemaeten gelegen in twee stucken, elcx I½ pondemaete 
groot, in malcanderen soe dattet met een sloet alleen verscheyden is, meester 
Sydts Tzyarda ende tconvent van Claricamp tsamen rondtsom te naeste.
Item II pondematen gelegen inde Westenfelde, genoempt Ipocamp.
Item een pondemate gelegen bijde Eewal, Iets Buwinge erven opt noordt te 
naeste.

457  Bij de nummering heeft de kopiist deze folio overgeslagen; om die reden is deze folio als f. 
33a genummerd.

458  In linkermarge.
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Item een halff pondemate gelegen bij Liellewier, Claricamp Convent opt oist 
ende Sytthie Jarich zoon opt west te naeste.
Item een halff pondemaete gelegen inde Horne, Claricamp opt oest te naeste 
ende die pastoir selffs myt VIII pondematen voors. opt west te naeste; tvoors. 
besit doet tjaers nu ter tijt te huyer vier ende viertich g. guldens.
Item uuyt Jarich Taecke zoon guedt, waervan meester Sydts Tzyarda lantheer is, 
een halff g. gl. rente.
Overgelevert den grietman van Dantummadeel Johannes Wopke zoon, den 
XXVIIIen decembris anno XVc drie ende viertich, bij mij pastoir te Hyannum 
gecoeren ende alsnoch gheen placet459 hebbende.
Onderteyckent: Adrianus Jankel.

(f. 34v) Onroerlijck guedt den patroen te Hyannum toebehoirende.

Een cleyn stuck landts gelegen opte Eewal, Boto Baucke zoon opt noordt te 
naeste, doet te huyer nu ter tijt X st.
Item uuyt Jarich Take zoon guedt, waervan meester Sydts Tzyaerda lantheer is, 
negenthien stuvers jaerlijcxe rente.
Overgelevert bijden foecht van Hyannum Jolte Rycke zoon, den XXVIIIen 
decembris anno XVc XLIIIo, in handen vanden grietman van Dantummadeel 
Johannes Wopke zoon ende onderteyckent bijden pastoir, vermits die kerckfoecht 
selffs nyet scrijven konde.
Ende was aldus onderteyckent: Adrianus Inkel.

(f. 35r) [205] Sybrandehuysum 460

Landen, renthen ende andere profijten behoirende tottet beneficie der pastorie te 
Sybrandahuys, aengegeven ende in handen Joannes Wopke zoon, der Keyserlycke 
Mayesteyts grietman van Dantummadeel, gelevert bij heeren Bernardum Alckama 
pastoir ende bediener der selver beneficie voors., opten VIen aprilis anno XLIII, welcke 
landen gestelt zijn myt hueren naestlegers, navolgende daeraff Keyserlycke Mayesteyts 
placate, uuytgegeven in novembri des voorleden jaers.

Landen

Int eerst die fenne bij tpastoirs huys, groot XX pondemaeten.
Item vyff pondemaeten fenne opt zuydt der voors. fenne, genoempt die Lange 

459  Latijn: instemming, goedkeuring.
460  In linkermarge.
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Cyle, daer van Feye Eysingha op beyden zijden naestleger is.
Bet seven pondematen genoempt die Cromme Fenne, daer van Bartholt 
Sterkenborch naestleger is op west.
Item drye pondematen geheeten die Horne, Feye Eysinga op oest ende Bartholt 
Starckenborch opt west naestlegers.
Noch II pondematen liggende op Eewall, Starckenborch opt oest ende Pybe 
Meckema opt west.
Item IX pondematen geheeten opt Oestenfeld, Sytthia Ayliua opt oesterzijde 
ende heer Magnus opte westerzijde te naesten.
(f. 35v) Item een manssmadt opt voors. felt, de patroen te Sybandehuysum opt 
oest naestleger.
Item op Rauwerdera Hemryck IIII pondemaeten, daervan Sytthia Ayliua opt 
noordt naestleger is.
Item noch een pondemaete opt voors. felt, daervan Claricampera opt oest naestl. 
zijn.
Noch twee pondematen opt dat voors. felt, die patroen te Rouwert opt oest naeste.
Noch II pondemaeten opt voors. landt, Kempo Bleckema erven opt noordt ende 
west naestlegeren.
Item twee pondematen in Sterckenborgstera besit bij dat kerckpat bijde Groene 
balcke.
Item II½ Bornwerdera pondemaeten liggende tusschen Rauwert ende Foudigum, 
Sytthya Ayliua opt zuydt ende Monte Sprielens opt noordt naestlegers.
Dan seght dat desse landen hem becroent werden van voors. Sytthia, dye welcke 
hem nyet meer dan renten bekent, nyet tegenstaende heer Sijrck zijn predecessor 
den sulven landen voor hem ende hij nae selffs gebruyct hebben ende naederhants 
die selve om bedes halven voorn. Sytthia verhuyrt heeft.
(f. 36r) Item II½ pondematen liggende int Westenfelt, meester Sydts Tziaerda opt 
oest ende Claricampera opt noerdt naestlegers.
Noch V pondematen int Westenfelt, meester Syts voors. opt west ende Clari-
campera opt noordt naesten ende opt zuydt vanden selven noch drye pondematen, 
die pastoir opter Geest opt west naestleger.
Noch IIII pondematen, int zuydt ten naeste die van Claricamp.
Noch II pondematen, daervan Pybe Meckema naestleger is.
Item III pondematen, daer bij Claricampera aent west naestgelandet zijn.
Noch II pondematen, die pastoir opper Geest opt west te naeste.
Noch IIII pondemaeten, Claricampera opte westerzijde ende die patroen opte 
noorder te naesten.
Noch III pondematen liggende opt zuydtoest vande voors. vier pondematen, die 
pastoir opper Geest opt oest naestleger.
Noch I½ pondemate, Claricampera opt oest te naeste.
Noch III pondemaeten, geheeten Pijbecamp, die pastoir opper Geest opt noordt 
naestleger.
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(f. 36v) Item een pondemate opt Nye Wyckswall bij dat Oeverlandt, doch heeft 
verclaert dat hij dese pondemaete hueren patroen heeft laten gebruycken.

Feen

Een roede feens gelegen op Swarmera Feen, daervan Eelcke opper Leye naestleger 
is opte westerzijde.

Renthen

Inden iersten XI cruymsterten renten uuyt Oenema goedt, die welcke hij secht 
dat Pijbe Meckema weygert oft verbiet te werden gegeven.
Item XVII st. renthen, bij wylen Aulthie Roloffs zoon besproken ende gegeven 
voor een eewige momorie voor all zijn geslachte ende dat sal betaelt werden uuyt 
Bernsche guedt uuyt die Kaeyenghe, daervan nu lantheer is Sytthie Ayliua, van 
wegen zijn huysfrou.
Was onderteyckent aldus: Bernardus Alckama, curatus in Sybrandahusum.

(f. 37r) Landen myt hueren naestlegers ende renthen, den patroen te Sybrandahuysum 
toecomende, aengegeven ende in handen vanden voors. grietman, gelevert den VIen 
aprilis anno XLIII bij mij, Jucke Sytthie zoon ende Laes Wptie zoon, kerckvoechden 
aldaer.

Eerst de landen

Inden eersten vier Rauwerdera pondematen, geheeten Sijbrants Fenne, die pastoir 
te [206] Rauwerdt opte westerzijde ende Bienthie als lantsate van Marigaerdera 
opte oesterzijde naestlegers.
Item IIII eynssen liggende op Rauwerdera Faelge, gelijck die pastoir heer Beerent 
seght van Anthie faer gehoert te hebben.
Item III Rauwerdera pondematen, die welcke bij Taecke te Bornwyrdt gebruyt 
wordden, liggende in Sytthia Ayliua landt ende gelden te huyr XXX st.
Doch Sytthia voors. seght den patroen geen landen te hebben, dan alleenigen 
zoeveel renten, te weeten XXX st.
Item een mansmadt meden, liggende opt Oestenfelt, Bartholt Starckenborgh opt 
oest ende die pastoir aldaer opt west naestlegers.
Item II pondemaeten liggende op Eewal, Bartholt voors. opte oesterzijde 
naestleger.
(f. 37v) Noch een pondemate, ligende aen Pybe Meckema landt bijde Wech, 
aende Cleyne Thylle, dan die selve verbiet voors. Pijbe den patroen te bruycken.
Item IIII pondematen liggende int Westenfelt, dat convent Claricamp opt west 
te naeste.
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Noch III pondematen inde Gaeren, daervan Geestema pastoir opt oest naestleger is.
Noch een pondemaete liggende op Galgediepswal, Feye Eysinge te naeste.
Item II pondematen opte Nyewyckswal bij dat Oeverlandt, dan die eenen 
pondemaete behoert aende pastorie, hoewol die patroen daervan int gebruyck is.

Renthen

Inden eersten heeft die voors. kercke oft patroen uuyt Pybe Meckema landt 
liggende bijde Wech bijde cleyne Thylle, XVII stuvers ende II pondt was jaerlijcx, 
dan tselve wordt den patroen van voors. Pijbe geweygert.
Item XV st. rente uuyt een saete Pijbe voors toecomende, die nu bewoent werdt 
van eenen Aebbe inde Mol.
(f. 38r)461 Item uuyt Tyebbema guedt, Bartholdt Starkenborgh toecomende, heeft 
die patroon jaerlijcx III gouden gl.
Ende was onderteyckent aldus, bij mij: Bernardo Alckama, vande wouden462 
wegen.463

[206]

461  Vanaf hier houdt de nummering van de folio’s op.
462  Lees ‘voechden’.
463  Hierna volgen 17 blanco folio’s. 
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10. Achtkarspelen

(f. 1r)464 [206]
Achtkerspelen

Buytenpost
Suyrhuysum
Augustinusgae
Droogeham
Cotem
Optwysel

Deest: Opeynde 465

(f. 2r)466 Buijtenpost

Aengaende de beneficien ende de goeden daer toe behoerende, nae vermeldinge het 
placcaet, daer op uuijtgegaen anno XVc ende XLII, den IIIen novembris, ende es 
overgegeven vanden priesteren ende voechden in Achtkerspelen, anno XVc ende XLIII, 
den Xen februarij ende den lesten februarij.

Item den aenbrengh vander ghroetheijt vander pastorie in Buytenpost, bij heer 
Lyoppe nu ter tijt pastoer overgegeven.
Int eerst, een koefenne XV pondemaeten groet, salige Affwa Herema erffgenaemen 
naesten bij gelandt op die oesterzijde ende Walta Herkema naest bij gelandt op de 
westerzijde, ende ytlijcke pondemaete gelt toe huyer een corent gulden.
Bet een stuck maetlandts gelegen in Buytenpostmar Maeden, XV pondemaeten 
groet, salige heer Releffs erffgenamen naest bijgelandt op de westerzijde ende 
salige Ballinck Ballinghe aerffgen. op de oesterzijde, ende ytlijcke pondemaete 
gelt een corent gulden toe huyr.
Bet een stuck maedlandts gelegen op de Wtlandt bij de Horne, IIII pondemaeten 
groet, Popke Buwe soon naest bijgelandt op de oesterzijde ende Benne Eke zoon 
naest bij gelandt op de westerzijde ende gelt ijtlijcke pondemaete te huijer een 
philips gulden.
(f. 2v) [207] Bet IX pondemaeten landes, gelegen opt Wtlandt in twee verscheijden 
stucken bij die Hornne; bij dat eene stuck es Rompt Gebdiema naest bijgelandt 

464  Het handschrift van deze grietenij is anders dan dat van de voorgaande grietenijen.
465  De gegevens van Opeinde ontbreken.
466  De vorige folio (f. 1v) is blanco.
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op de oesterzijde ende Uthie Euwe zoon naest bijgelandt op de westerzijde ende 
bij dat andere stuijck naest bij gelandit Claes Clant op de westerzijde ende Feyt 
Meynt soon op de oesterzijde.
Bet IIII pondemaeten santfennen, gelegen in Syttye Boelis waer, buijtenshuijs, 
daer naest bygelandit Gercke Rensma op die oestersijde ende Suijrdt Folckerts 
soon naest bij gelandt op de westerzijde, ytlijcke pondemaeten gelt te huijere een 
halffve corent gulden.
Bet een stuck saetlandis, gelegen in Lijubbe Romcke soon waer, daer invalt een 
lopen rogge, Lyubbe voors. naest bij gelandit op de westerzijde ende Haijo Cops 
soon naest bij gelandt op de oesterzijde, gelt te huyere ½ philippus gulden.
Bet twee pondemaeten saetlandts gelegen in Thomijs waer, in twee verscheyden 
stucken; bij dat eene stuck es heer Lijeuwe prebendarius naest bij gelandt op die 
oesterzijde ende Thomijs voors. op die westerzijde; (f. 3r) bij dat andere stuck es 
naest bij gelandit Tijaert Brongers soon op de suijdereijnde ende Abele Aelckes 
naest bij gelandit op de westerzijde, gelt ½ philippus guldens thoe huijer ijtlycke 
pondemaeten.
Bet een stuck saedtlandes gelegen in Wijger Aernthies soon waer ende es een 
loepenstal groet, Geert Gogh soon naest bigelant467 op de oesterzijde ende Lieuwe 
Wyttye soon op de westerzijde, gelt XII½ stuver te huijer.
Bet een breede fal saetlandis omtrent een lopenstal groet, gelegen opte oest van 
Jeltinga Laen, Buwe Meijnt soon naest bij gelandit op de oesterzijde, gelt te 
huijere XII½ stuvers.
Bet omtrent twee pondemaeten saetlandes leggende in Buwe Meijnts waer, heer 
Focco vicarius naestbij gelandit opde westerzijde ende te salige Hart Rijtke soon 
testamentors op de oesterzijdt, elcke pondemaeten gelt te huyere ½ philippus 
guldens.
(f. 3v) Bet twee steeden daer Lambert smyt nu ter tyt bruijckende es, de per-
soenaedschip van Buytenpost naest bij gelandit op de noordersijde ende Gerloff 
Jans naest bij gelandt op de zuijderzijde ende ytlycke steede gelt te huyer eenen 
corent gulden.
Bet een steede, daer Hero scroer nu ter tijt bruijckende es, Ballinck Wijgers soon 
naest bijgelandt op de suijdersijde ende Lambert smit op die noerderzijde, gelt te 
huijere een corent gulden.
Bet een steede daer Ballinck Wygers soon bruijckende es ende nu ter tijd op 
woent, Andries wever naest bij gelandit op de suydersijde ende Hero scroer op de 
noorderzijde, gelt een corent gulden te huijer.
Onder stondt gescreven:

467  De tekst ‘naest bigelant’ is later in de marge toegevoegd.
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Tot orkunde heb ick, heer Lioppo paestoer, dit ondergeteyckent met myn ge-
woenlijck hanteycken hier onder gescreven, anno XVc ende XLIII, den Xen 
februarij.
Ende ondergeteyckent: Lioppo Jelteti subscripsit.

(f. 4r) Aenbrengh vander groetheyt vande vicarie in Buijtenpost, bij heer Focco 
overgegeven.

De pastoer ende kerckvoichden ende gemeente van Buijtenpost is geaccordeert 
bij deese Hove van Vrieslant, den vruchten van deese vicarie voer den tijt van 
thien jaeren, omme tott schulden vande kercke aldaer te moegen emploijeren, 
welverstaende dat zij die diensten van deese vicarie van Buijtenpost sullen doen 
bewaren ende soe die landen verhuijren, den meest daer voer biedende, ende to 
eynden de thien jaeren sullen mogen nijeuwen tijt versoucken, indient hen goedt 
dunckt. Actum de XV augusti, anno XVc LXI.468

Int eerst, ses pondemaeten landes gelegen opt Uuytlandt op de Lassche Hermen, 
Buwe Jeltinge naest bijgelandit op de oesterzijde ende Frans Phaesma469 naest 
bijgelandt op die westersijde, ende gelt nu ter tijt te huijere ijtlicke pondemaete 
een philippus gulden.
Bet twee cleijne stucken hoeijlandt, gelegen opt Uuijtlandt, in twee verscheyden 
stucken, omtrent I½ pondemaete groet, Ept Meijnsma naest bij gelandit op de 
oesterzijde van dat eene stuck ende Hed Ryddersma naest bij gelandit op die 
oesterzijde van dat ander stuck, ende gelden beijde voors. stucken nu ter tijt te 
huijer I½ philippus gulden.
Bet een cleijne fenne landes, gelegen bij Buijtenpostmar Tijlle, IIII pondemaeten 
groet, Wata Herkema naest bij gelandit op de oostersijde ende Douwe Jeldsma 
op de westersijde, ende gelt nu ter tijt te huijere ijtlijcke pondemaete een corent 
gulden.
(f. 4v) Bet een cleijne fenne landes, gelegen in Buytenpostmer Maeden, drie ponde-
maeten groet, daer Luytke Affwa nu ter tijt bruijckende es, Rompt Gebdiema 
naest bij landit op de oestzijde ende Affwa voors.470 met sijn huijstede op de 
suijderzijt, ende gelt nu ter tijt te huijere ytlijcke pondemaete een corent gulden.
[208] Bet I½ pondemaeten landes, gelegen opt hoeghe lant in Buijtenpostmaer 
Maeden, pastoer in Buijtenpost naest bij gelandit op de westerzijde ende Ubbe 
Wijgers zoon naest op die oesterzijde, ende gelt nu ter tijt te huijer tsamen I½ 
corent gulden.

468  Deze alinea is later (in 1561) in de linkermarge toegevoegd.
469  Hierna doorgehaald: ‘op die’.
470  Hierna doorgehaald: ‘op’.
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Bet I pondemaete landes, gelegen in Buijtenpostmar Maeden, Hey Wgma fen 
naest aen de noorder471 eynde ende Wyttye Magghama naest bij gelandit op de 
westerzijde, ende gelt nu ter tijt te huijere een corent gulden.
Bet ses pondemaeten landes, gelegen in salige Affwa Herema fenne, Affwa Herema 
aerwen naestbigelandit aen de oesterzijde ende de pastoer in Buijtenpost aende 
westerzijde, ende gelt nu ter tyt te huijer ytlijcke pondemaeten een corent gulden.
(f. 5r) Bet XI pondemaeten santfennen, gelegen opt noertoest van Luijtkepost, 
Sijurt Jaersma naest bij gelandit op de oesterzijde ende Geert Gogh naest 
bijgelandit op de westerzijde ende gelt nu ter tijt te huijer etlijcke pondemaete 
XIIII stuvers.
Bet vier cleijne stucken saetlandes, gelegen in Buwe Ments soon waer, daer in 
fallende twe lopen rogh, pastoer in Buytenpost naest bij gelandit opt oesterzijde 
ende Jeltinge laen op aen de westerzijde ende gelt nu ter tijt tzamen te huijer XXV 
stuvers.
Bet een stuck saetlandes, gelegen in Wittie Magghema waer, omtrent een ponde-
maete groet, Wyttye voors. naest bij gelandit op de oesterzijde ende Rytzke 
Houckes aen de westerzijde, ende gelt nu ter tijt te huyer XII½ st.
Bet I½ pondemaete saedtlandes gelegen in Haye Cops waer, Sije Buma naest bij 
gelandit op de oesterzijde ende Haijo voors. op de westerzijde, ende gelt nu ter 
tijt te huijer XVIII stuvers.
(f. 5v) Bet een cleijn stuck saetlandes, omtrent een halve472 pondemaete groet, 
gelegen in Buwe Tijercks soons waer, heer Lyeuwe, pastoer te Lutkepost naest bij 
gelandit op de oesterzijde ende Hermen, Haije Branda meijer, op de noerderzijde, 
ende gelt nu te huijer VII stuvers.
Bet een stede daer Willem tapper op woent, Roleff smyt naest op de oesterzijde 
ende Willem Tijethes op de westerzijde naeste, gelt nu ter tijt te huijer een golt 
gulden.
Bet een stede daer Andries wever op woent, Reyner Peters zoon naest de 
zuijderzijde ende Ballinck Wygers zoon naest aende noerderzijde, gelt nu ter tyt 
te huer een corent gulden.
Bet een steede daer Reijner Pieters soon op woent, dat kerckhoff van Buijtenpost 
naest op die suijderzijde ende Andries wever aen de noerderzijde, gelt nu ter tijt 
te huijer XII½ stuvers.
Bet een pondemaete landes gelegen in Lieuwe Wijbets zoon waer, boven bij 
Tollinge pat, Buwe Ment soon op de noerderzijde ende Buwe Taedema erffgen. 
ende Hilck Abbema naeste ande suijdersijde ende tgelt nu te huijer ½ corent 
gulden.

471  Hierna doorgehaald: ‘zijde’.
472  Later toegevoegd.
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Onder stont gescreven: Tot orkonde heb ick, heer Focco vicarius, nu ter tyt 
Buijten,473 dit ondergeteyckent met mijn gewoentlijcke hant, anno XVc ende 
XLIII, den X februarij.
Ondergeteyckent: heer Focco, vicarius in Buijtenpost.

(f. 6r) Aenbrengh vande grootheijt vande prebende Buijtenpost ende annexe pastorije 
te Lutkepost, overgegeven bij heer Lyeuwe, nu ter tyt prebendarius in Buijtenpost.

Int eerst, II pondemaeten landes, gelegen opt Uuijtlandt op de Utterdijck, gaende 
aen de Dijckgroep, Duijert toe Schernhuijsum naest bij gelandit op die wester-
zijde ende Jelt Alma op die oesterzijde, ende gelt nu ter tyt thoe huijer ytlijcke 
pondemaete een philippus gulden.
Bet II pondemaeten landes, gelegen opt Uuytland, Rompt Effwe soon naestbijlandit 
op de oesterzijde ende Ept Mesma naest bij gelandet op die westerzijde, ende gelt 
nu ter tyt te huijere ytlijcke pondemaete een philippus gulden.
Bet een pondemaete, gelegen op Uuijtlandt, Ept Mensma naest bijgelandt op 
beijde sijden, gelt nu ter tijt te huijer een philippus gulden.
Bet I½ pondemaeten landes, gelegen opt Uuijtlant, Peter, salige Sijpke Louwes 
naegelaten weduwe naest bijgelandt aen (f. 6v) de noerderzijde ende gelt nu ter tyt 
te huijer I½ philippus guldens.
Bet III pondematen landes, gelegen op Uuijtlandt, Wije op de Beij naest 
bijgelandit op de westerzijde ende Mynths toe Steenharst op de oesterzijde, ende 
gelt nu ter tijt474 te huijer ytlijcke pondemaete een philippus gulden.
Bet I½ pondemaeten landes, gelegen opt Uuijtlandt bijde Lutke Weerff, Lyeuwe 
Rompt soon naest bij gelandit op de oesterzijde ende Rompt Gebdiema naest 
bijlandit op de westerzijde ende gelt nu te huijer ijtlijcke pondemaete een 
philippus gulden.
Bet I½ pondemaeten landes, gelegen opt Uuytlant, op de oesterzijde van 
Uwfen, Jelse Botte soon naest bij gelandt op de westerzijde ende Schelte Papema 
erffgenamen op de oesterzijde. Gelt nu te huijer tsamen I½ philippus gulden.
Bet IX pondemaeten landen, gelegen in Buijtenpostmaer Maeden, heer Harko 
pastoer in Optwisel naest bijgelandit op die [209] suijder (f. 7r) zijde ende Buwe 
Jeltinge daerinne gelandit op de noerdersijde, gelt nu ter tyt ytlijcke pondemaete 
te huijer eenen corent gulden.
Bet een pondemaete landes, gelegen in Buytenpostmar Maeden, Sypke Syurdts 
soon naest bij gelandit op de suijderzijde, gelt nu ter tyt te huijer een corent 
gulden.

473  Lees ‘tBuijtenpost’.
474  Later toegevoegd: ‘ter tijt’.
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Bet een pondemaete landes, gelegen in Buijtenpostmar Maeden tot Haijo Branda 
fenne, ende Jelse Botto soon naest bij gelandit op de westerzijde, gelt nu te huijer 
een corent gulden.
Bet een pondemaete, gelegen in Buijtenpostmar maeden, Wyttye Magghama 
naestbijgelandit op beyde sijden, gelt nu te huijer een corent gulden.
Bet IX pondemaeten landes475 gelegen in Buijtenpostmar Maeden, Jelse Botto 
zoon naest bij gelandit op de westerzijde. Ende gelt nu ytlijcke pondemaete te 
huijer een corent gulden.
(f. 7v) Bet III476 pondemaeten landes gelegen in Buwe Jeltinge fen, Uthie Euwe 
soon naest bij gelandit op die oesterzijde ende Wata Herkema op de westerzijde, 
ende gelt te huijere ytelijcke pondemaete een corent gulden.
Bet drie pondemaeten landes, gelegen in Buwe Jeltinge koefen, Buwe voors. 
naest bij gelandit op de westerzijde ende Lubbe Romcke zoon naestgelandit op 
de oesterzijde. Ende gelt nu ytlijcke pondemaete te huijer een corent gulden.
Bet vier pondemaeten landes, gelegen bij Lutkepost, genoempt Sykema Fen, 
Meijnt IJe zoon naest bijgelandit op de westerzijde ende Hercke Meijnerts soon 
op de oesterzijde. Ende gelt nu ter tijt te huijer ytlycke pondemaete een philippus 
gulden.
Bet VI pondemaeten landes, gelegen bij Lutkepost, genoempt de Bruijck, Hayo 
Cops zoon naest bijgelandit op de westerzijde ende de Woldmaerden op de 
oesterzijde. Ende gelt nu ter tyt ytlijcke pondemaete een philippus gulden te 
huijer.
Bet een pondemaete, gelegen te Luytkepost, (f. 8r) Pouwel Dyurt zoon naest bij 
gelandt op die oesterzijde ende Meijnt IJe zoon op de westerzijde ende gelt nu een 
philippus gulden tot huijer.477

Bet een steede landis met IIII ackeren, gelegen in Haijo Cops zoon waer, omtrent 
II pondemaeten groet, Haijo voors. naest bij gelandit op die westerzijde ende Geert 
Steghmans erffgenaemen op de oesterzijde. Ende gelt nu ytlijcke pondemaete te 
huijer XII½ stuver.
Bet een acker landes, gelegen in Haijo Cops zoon waer, omtrent I½ pondematen 
groet, Magga Bijnnema naest gelandit op de noerder eijndt ende mede op die 
westerzijde. Ende gelt nu te huijer XII½ stuver.
Bet een pondemaete saetlandts, gelegen in Wybet Dickema olde waer, Ept 
Mensma op de westerzijde. Ende gelt nu te huijer XII½ stuver.
Bet een pondemaete boulandt, gelegen in Thomijs waer, (f. 8v) de pastoer [te] 
Buijtenpost op de westerzijde ende gelt nu te huijer XII½ stuver.

475  Later toegevoegd.
476  Verbeterd uit ‘een’.
477  Hierna doorgehaald: ‘XII½ stuvers’.
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Bet een pondemaete landes, gelegen in478 Thomijs waer, Thomijs voors. naest bij 
gelandit op de suijdersijde ende de Swadde naest op de noerderzijde, gelt nu479 te 
huijere XII½ st.
Bet een pondemaeten landes, gelegen in Eept Mensma waert, salige Schelte 
Papema erffgenaemen naest bij gelant op de suijdereijnde ende Evert Romcke 
soon erffgenaemen op de noerderzijde, ende gelt nu te huijer XII½ stuver.
Bet een acker landes, gelegen in Rytzke Houcke zoon waer, twee pondemaeten 
groet, Abe Schelte soon naest bij gelandit op die oesterzijde ende Eck Mensma op 
die westerzijde, ende gelt nu te huijer XXV st.
Bet III pondematen landes, gelegen in Buwe Tijerx zoon (f. 9r) waer, Eeck 
Mensma naest bij gelandt op de westerzijde ende ytlijck pondemaete gelt nu te 
huijer XII½ stuver.
Bet een pondemaete landes, gelegen in Tadema waer, Rytzke Houcke soon naest 
bij gelandt op de westerzijde, ende gelt nu te huijer XII½ stuver.
Bet IIII aerns guldens renten, gelegen in Foltinge staede.
Bet negen steden, gelegen bij malcanderen op de westerzijde van Buijtenpostmaer 
Laen, Lambert smijdt naest bij gelandit op de noerderzijde, het kerckhoff van 
Buijtenpost naest aende suijder zijde. Ende gelt nu ter tyt ytlijcke steede een 
corent gulden te huijer.
Onder stondt gescreven:
Tot orconde, heb ick, heer Lyeuwe Papema, dijt bovenscreven ondergeteyckent 
met mijn gewoentlijcke hant, anno XVc ende XLIII, op den Xen februarij.
Ondergeteyckent: Ludolphus Folkeri Papema, bekenne als bovenscr.

(f. 9v) Suyerhuysum

Dyt sint de patroens landen ende renten gelegen te Suijerhusen, overgegeven bij Rytke 
Sickema ende Gerbet Tadema, kerckvoichden nu ter tijt aldaer.

Int eerst, III ackeren saetlandes, gelegen te Suijerhusen in Ophuijs, ytlijcke acker 
van [210] een firndeel stal rogghe groet, Ewe Aeijthiema naest bij gelandit op die 
noorderzijde ende Pier Lenkema naest bijgelandit op de suyderzijde.
Bet III smalle ackeren saetlandes, gelegen in Ophuijs, ytlijcke acker van een 
ferndeel stal rogge groet, daerin te sayen, Tijaert Haijema erffgenaemen naest 
bijgelandit op de suijderzijde ende Affwe Aeythiema naest bijgelandit op de 
noorderzijde.

478  Hierna doorgehaald: ‘Ept Mensma’.
479  Hierna doorgehaald: ‘ter tyt’.
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Bet VI ackeren saetlandes, gelegen in Cortwolde, ytlijcke acker van een ferendeel 
stal rogge groet, daer in te saijen, Eeffwe Aeythiema480 naest bijgelandit op de 
westerzijde ende Tijaert Tijercks soon naest bijgelandit op de oesterzijde.
Bet een fal saetlandes, gelegen in Cortwoldt, ende daer falt in (f. 10r) een halff 
lopen roggge te saijen, Effwe Aeijthema naest bijgelandit op de oesterzijde ende 
Pijer Lijnkema na[e]st bij gelandit op de westerzijde.
Bet I halff fal saetlandis, gelegen in Ophuijs, daervan een farndel rogge groet, 
daer in te saijen, Heijndrick Haijema swager naest bij gelandit op de noorderzijde 
ende dat Haudmeer naest bij gelandit op dije suijderzijde.
Bet een fal saetlandes, gelegen in Ophuijs, streckende tusschen de twee wegen, van 
drije ferndeel rogge groet, daer in tho saijen, Gerck Grotijnge naest bij gelandit 
op de noordersijde in Foppe Aeythiema naest bij gelandit op de suijderzijde.

De maedlanden, tot de bovengescreven boulanden behoerende.

Int eerst, II½ pondemaete maedlandis gelegen in Suijerhuijstera Woldtmaeden, 
Affwe IJllersma naest bijgelandit op de westerzijde ende Hendrick scomaecker 
naestbijgelandit op de oesterzijde.
Bet I½ pondemaete gelegen in Suyerhuystera (f. 10v) Woldtmaeden, Pouke 
Tijarcks soon erffgenaemen naest bijgelandit op beijde zijden.
Bet een pondemaete maedlandts in Suijerhuystera Uuijtlandt, Ulmer naest 
bijgelandit op de westerzijde ende Henrick schoemaecker naest bijgelandit op 
die oesterzijde.
Bet een halff481 pondemaete maetlandts gelegen in Suijerhuijstra Maeden, Lamke 
Reker zoon naest bijgelandit op de noorderzijde ende Pieter kijstemaecker naest 
bijgelandit op de zuijderzijde.
Bet twee pondemaeten maedtlandts gelegen in Suijerhuijstra Maeden, genaempt 
Folckerda Maden, Haije erffgenamen naest bijgelandit opt noort ende Lyeffke 
Rytskema naest bij gelandit opt suijd.
Bet I pondemaete maedtlandes gelegen in Suijerhuistra Maeden, genoempt het 
Oldwaer, de pastorie landen te Suijerhuijsen naest bijgelandit op de noorderzijde 
ende Tijerck Hekema naest bij gelandijt op de suijdersijde.
(f. 11r) Bet drie pondemaeten maedlandts gelegen in Suijerhuystera Maeden, 
Gerbrant Taedema naest bij gelandit op de noorderzijde ende Tijerck IJlema 
erffgen. naest bijgelandit op die suijderzijde.

480  Verbeterd uit ‘Hoeythiema’.
481  Later toegevoegd.
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Bet V482 pondemaete maetlandes gelegen in Suijerhuijstera Maeden, Tijaerck 
IJlema erffgenamen naest bij gelandit op de zuijderzijde ende Rijnger Gerlots483 
zoon naest bijgelandyt op de noorderzijde.
Bet ½ pondemaete maedtlandes gelegen in Suijerhuijstera Maeden, de pastorie 
landen te Suijerhuijsum naestbijgelandit op de zuijderzijde ende Abel Pabe zoon 
naest bij gelandit opde noorderzijde.
Bet een halve pondemaeten maedlandes gelegen in Suijerhuijstra Maeden, 
Folcke Grotijnge naest bijgelandit op de suijderzijde ende Folkert Wylkema naest 
bijgelandit op de noordersijde.
Noch bet XVIII of XIX pondemaeten landes ruijschfennen, gelegen in Suijer-
huijstera Myntscaer.
(f. 11v) Bet ses ackeren feens, gelegen in Ophuijs, Syttye Boelis naest bijgefenet op 
de suijderzijde ende Effwe Aeythiema naest bygefenet op de noordersijde.
Bet een acker feens gelegen in Ophuijs, Rijtzke Sickema off Wyd sijn soon 
naest bijgefenet op de zuijderzijde ende Tijaerck IJlema naest bij gefenet op de 
noorderzijde.
Ende disse voors. patronen landen worden gebruijck[t] bij een meijer genoempt 
Aessche scroer, dewelcke nu ter tijt te huer geeft des jaers VIII philippus guldens, 
als te weeten voor saetlanden, maetlanden, fenlanden verbenoempt. Ende daertoe 
heeft de meyer voors. twee dachwerck torffs uuijt de vyff ackeren feens voors. 
Ende de ander fenen moegen de voechden bruijcken tot patroens profyt, waer 
hoer dat belieffwet.

Noch aengegeven vande patrons landen ende renten te Suijerhuijsum, bij Rytzke 
Sickema ende Gerbet Taedema overgeven.

Int eerst, I acker saetlandt gelegen te Suijerhuijsum bijt kerckhoff, dewelcke 
Wata Papema nu ter tijt in die huijer (f. 12r) heeft, streckende van de sijelroede 
opwaerts ant fen, Wata Papema daer naest bijgelandit opt noort ende die pastorie 
ende vicarie landen te Suijerhuysen naest bij gelandit opt suijdt, ende es van twee 
lopen stal rogge groet ende tgelt nu ter tijt te hijuer I philippus gulden.
Bet een stuck saet landes gelegen te Suijerhuijsum, omtrent een ferndeel rogge 
stal groet, [211] daer in te saijen, streckende vande Utterwech opwaert aen de 
Tuijnen, Wata Papema naest bijgelandit op de suyderzijde ende Dege Folke soon 
naest bij gelandit op de noorderzijde, ende gelt nu ter tijt te huijer XII stuvers.

482  Later toegevoegd.
483  Lees ‘Gerlofs’.
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Bet een halve484 acker saetlandts, gelegen toe Suijerhuijsum, streckende vanden 
Aelandtsloet opwaert ant feen ende es een halff lopenstall rogge groet, Folkert 
Wijlkema naest bij gelandit opde noerderzijde ende Lamke Beke zoon naest bij 
gelandit opde zuijderzijde, ende gelt nu ter tijt te huijer XX stuvers.
Bet een halve fal landes, gelegen te Suyerhuijsum in Cornelis Pabe zoon waer, 
Cornelis voors. naest bijgelandit op de zuijderzijde ende Buwe Affwe zoon naest 
bijgelandt op de noerderzijde. Ende gelt nu ter tyt te huijer XIIII stuvers.
(f. 12v) Bet een halve485 pondemate maedlandts, gelegen in Suijerhuijstera 
Maeden,486 Folckert Grotijnge naest bij gelandit an beijde sijden. Ende gelt nu 
ter tyt te huijer V stuvers.
Bet een pondemaete maedlandes gelegen in Suijerhuistera Maeden, Romme 
Papema erffgenaemen naest landit aen beijde sijden, ende gelt nu ter tijt X stuvers.
Lyeske Rytzkema gefft den patroen te Suijerhuijsen des jaers buyten sijn posses487 
VII flemsch.
Onder stondt gescreven:
Tot orconde heb ick Gerbet Taedema, dyt ondergeteyckent met mijn gewoenlijcke 
hanteijcken voor mij selffs ende des gelijcx voor Rytzke Sickema, om Rytzke 
voors. bede wille, anno XVc ende XLIII, den lesten februarij. Ondergeteyckent: 
ick, Gerbet Taedema, bekenne als boven voors. es.

(f. 13r) Anbrengh vander groetheijt van den pastorie te Suijerhuijsum, overgegeven bij 
heer Berndt Brouwer, nu ter tijt pastoer in Suijerhuijsum.

Int eerst, dat posses es V ackeren saetlands, streckende van dat heim aen Aelandts-
sloet, Wata Papema naest bij gelandit opt noort ende Jelte Haije zoon naest bij 
landt opt suijdt. Ende ytlijcke acker es omtrent een lopen stal groet, daerin te 
saijen.
Bet een fal ende twee halve ackers, dat fal streckende van de Uterwech aenden 
Aelandts sloet, Jelte Haijo soon naest bij gelandit op beijde sijden, ende es 
omtrent een lopenstal groet. Ende de twee halve ackers voors., Jelto Haijo zoon 
naest bijgelandit opt noord ende Epe Mensma naest bijgelandit opt suijdt. Ende 
es omtrent een halff loepen stal groet.
Bet een ruisckfenne in Suijerhijstra Mentscaert, daer de pastorie de twee deelen 
van thoecoompt ende de vicarie aldaer den derden deel van thoe compt, omtrent 

484  Later toegevoegd.
485  Later toegevoegd.
486  Hierna doorgehaald ‘Romme’.
487  De tekst ‘buyten sijn posses’ is later in de linkermarge toegevoegd.
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XX pondemaeten groet, streckende488 van de Alandts sloet ant Nijediep, Wata 
Papema naest bijgelandt opt noordt ende Liuen naest bijgelant opt suijdt, ytlijck 
pondemaete gelt nu ter tijt thoe huijer III stuvers.
(f. 13v) Bet een ruijschfenne, omtrent XVI pondemaeten groet, streckende vanden 
Heerewech aen die Zijelroede, Folcke Groetinge naest bijgelandit opt noert489 
ende Gercke Grotinge naest bijgelandit opt suijdt, ende ijtlijcke pondemaete gelt 
nu ter [tijt] te huijer III stuvers.
Bet III pondemaeten maedlandes gelegen over de Sylsloet in Suijerhuystera 
Maeden,490 Feije Pouke zoon naest bij gelandit opt noordt ende Gerck Grotijnge 
naest bij gelandit opt suijdt. Ende gelt ijtlijcke pondemaete nu ter tijt te huijer 
X stuvers.
Bet VII pondemaeten maedlandes, geheeten Hoernwaer, gelegen in Suijerhuystera 
Maeden, Gerck Grotinga naest bijgelandt opt noordt ende Wymers Maedlant 
naest bijgelandt opt suijdt. Ende gelt ytlijcke pondemaeten nu ter tijt te huijer 
IX stuvers.
Bet vyff pondemaeten maetlandts gheheten Freesma Fenne, gelegen in Suijer-
huijstera Maeden, Rytske Sickema naest bijgelandit opt noort ende Montema 
erffgenamen naest bijgelandit opt suijdt. Ende ytlijcke pondemaete gelt nu ter 
tijt te huijer IX stuvers.
(f. 14r) Bet een pondemaete maedlandes gelegen in Folckert Wolkema landt, in 
Suijerhuystera Maeden, gelt nu ter tyt te huijer IX stuvers.
Bet III491 pondemaeten maedlandes gelegen in Suijerhustra Maeden, geheten 
Olt Waer, Dema aerffgenamen naest bijgelandit opt noort, Romme Papema 
erffgenaemen naest bij gelandit opt suijd. Ende gelt ijtlijcke pondemaete nu ter 
tijt te huijer XII stuvers.
Bet I pondemaete maedlandis op Anwijnghe santwad, gelegen in Suijerhuijstera 
Maeden, Tijet Hekema naest bijgelandt opt noordt, de vicarie landen tot 
Suijerhuijsum naest bijgelandit opt suijdt. Ende gelt nu ter tyt te huijer IX stuvers.
Bet een pondemaete maedlandts gelegen in de Brassche in Suijerhuijstera Maeden, 
Folker Grotijnge naest bijgelant opt suijd ende Pouke Tijerdts zoon erffgenaemen 
naest bij gelandit op noort. Ende gelt nu ter tijt te huijer VII stuvers.
Bet I pondemaet maedlandts gelegen in Ept Mensma fenne in Suijerhustera 
Maeden. Ende gelt nu ter tijt te huijer VII st.
(f. 14v) [212] Bet twee pondemaeten maedlandes gelegen in de Hulck in 
Suyerhuystera Maeden, Rijnger Grolet soon naest bijgelandit opt noordt ende 

488  Later toegevoegd.
489  De tekst ‘opt noert’ is later toegevoegd.
490  Hierna doorgehaald ‘Gerck Grotijnge’.
491  Verbeterd uit ‘een’.
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Folke Grotynge naest bijgelandt opt suijdt. Ende gelt nu ter tyt te huijer ijtlijcke 
pondemaete VIII stuvers.
Bet een pondemaete maedlandts gelegen vuert Dijcks dijp in Suijerhuystera 
Maeden, Luytien Claes zoon naest bijlandit opt noord ende Taedema erffgen. 
naest bijgelandit opt suijd. Ende gelt nu ter tijt te huijer VIII stuvers.
Bet twee pondemaeten maedlandts gelegen int Nijelandt in Corwold, Anne 
Ewerts soon naestlandit aen beijde sijden. Ende gelt nu ter tijt te huijer ijtlijcke 
pondemaete IIII stuvers.
Bet twee pondemaeten ruijscklandt, genoempt de Grafskamp, gelegen in 
Suijerhuijstera Fennen, Gerck Grotinge naest bij gelandit op suijd ende de vicarije 
landen te Suijerhuijsen naest bijgelandit opt noord. Ende gelt nu ter tyt ytlijcke 
pondemaete te huijer III stuvers.
(f. 15r) Bet een ruysckfenne gelegen tho Suijerhuijsum, streckende van dat 
Nijedijep an dat Oldedijep, de vicarielanden te Suijerhuijsum naest bijgelandit 
opt suijd, Wata Papema naest bijgelandit opt noordt, de voors. fenne groet 
omtrent VI pondemaeten.
Noch bet een pondemaete gelegen in Suijerhuystera Maeden, Wata Papema naest 
bij gelandit opt noort ende Luytien Claes soon naest bij gelandit opt suijdt.
Noch vier pondemaeten gelegen in Suijerhuijstera Maeden, Wata Papema naest 
bij gelandit opt noort ende de vicarielanden toe Suijerhuijsum naest bij gelandit 
opt suyt.
Noch een halve pondemaete gelegen op Suijerhuijstera Dijck, het Oldedijep 
naest bijgelandt opt oest ende Suijerhuijstera ruijsck fennen naest bijgelant op 
de westerzijde.
Noch een pondemaete gelegen in Suijerhuystera Maeden, ijtlijcke halve 
pondemaete lecht an ytlicke sijd van Suijerhuijstera Nije Diep, Wata naest 
bijgelandit aen de zuijdersijd ende Luythien Claes soon naest bij gelandit aende 
noerderzijde.
Dysse voors. XII½ pondemaeten gelden nu ter tyt te huijer VI rijders.
Bet een cleijn posses gelegen in Cortwold, streckende vant Haudmeer ant Olde 
Dijep, Olme erffgenamen naest bij gelandt opt suijd ende Hendrick Geerts soon 
naest bijgelandit opt noord. Ende van dit voors. posses es dat bouvlandt groet 
II½ lopenstal rogh ende dat graslandt lecht aende oestersijde daer aen, es groet 
omtrent VIII pondematen, ende het maedlant (f. 15v) totte voors. posses lecht in 
Suijerhuijstera Woldmaeden.
Int eerst, III pondemaeten landes gelegen in dat Reyt genoempt, Pier Lenkema 
naest bijgelandit op die suijdersijde ende Hendrick Everts soon naest bijgelandit 
op de noorderzijde.
Noch twee pondemaeten maedlanden gelegen in dat Reyt, Lyeuwe Douwe soon 
naest bijgelandit op beijde sijden.
Noch twee pondemaeten landes gelegen inde Woldmaeden, Sint Jacobs Capelle 
te Suijerhuijsum naest opt suijd, Tijersma naest bijgelandit op noord.
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Bet een pondemaete gelegen inde Woldmaeden, Ew Tadema naest bijgelandit opt 
suijd, Pouke Tijercks soon erffgen. naest bijgelandit opt noert.
Bet I pondemaete gelegen in Suijerhuijstera Woldmaeden, Eellersma naest 
bijgelandit opt suijdt, Ewe Aeythiema naest bijgelandt op noord.
Bet I pondemaete gelegen in Suijerhuijstera Woldmaeden, Aesghe scroer naest 
bijgelandit opt suijd, Pier Lenkema naest bijgelandit opt noordt.
Noch I pondemaete gelegen in Suijerhuijstera Nijlandt, Aesghe scroer naest 
bijgelandt opt suijd ende Aeijthiema naest bijgelandit opt noord.
Dyt voors. cleijn posses als saetland, graslandt ende maedlandt gelt nu ter tijt te 
huijer IIII philippus guldens.
Onder stondt gescrevenen:
Tot oirkonde heb ick heer Bernt, pastoer nu ter tijt te Suijerhuijsum dyt bovens. 
ondergeteyckent met myn gewoentlijcke hant, anno XVc ende dreenveertich, den 
lesten dach der maent februarij.
Ondergeteyckent: Bernardus Brouwer pastoer, bekenne als voors.

(f. 16r) Aenbreng van de grootheyt vande vicarie te Suijerhuijsum, bij heer Heijno 
Roleffs soon overgegeven.

Int eerst, het posses van de vicarie, als IIII ackeren saetlandts, streckende van 
de huyssteede optwaert int feen, omtrent van drie lopen stal rogge groet, Wata 
Papema nu ter tijt bruijcker, naest bijgelandit opt noerd ende Aesge schroer naest 
bijgelandit opt suydt.
Bet vier pondemaeten maedlandes gelegen in Suijerhuijstera Maeden, genoempt 
die Wirde Venne, Rytske Sickema naest bijgelandit opt noord ende Feije Pouke 
soon naest bijgelandit [213] opt suijd. Ende gelt ijtlijcke pondemaete nu ter tyt 
te huijer X stuvers.
Bet een pondemaete maedlandes gelegen in Augustinsma Maeden, genoempt 
Pongewaer, Tijerck Hilema erffgen. naest bijgelandit opde westerzijde ende 
Tijaert Haijema erffgen. naest bijgelandit op de oesterzijde. Ende gelt nu ter tyt 
te huijer X st.
Bet VI pondemaeten maedlandes gelegen in Suyerhuijstera (f. 16v) Maeden, 
genoempt Angema Fenne, Folcke Grotinge naest bij gelandit op beijde sijden. 
Ende gelt nu ter tijt te huijer ytlijcke pondemaete X stuvers.
Bet II pondemaeten maedlandes gelegen in Suijerhuystra Maeden bij Romme 
Sandwad, Folke Grotinge naest bijgelandit opt suijdt ende Rytzke Sickema met 
meer adherenten naest bijgelandit opt noord, ende gelt ijtlijcke pondemaete nu 
ter tijt te huijer des jaers IX stuvers.
Bet een pondemaete maedlandis gelegen in Suijerhuijstra Maeden, genaempt 
Seijge Maeden, Jelto Haijo zoon naest bij gelandit op die noerderzijde ende 
Rijtzke Sickema naest bijgelandit opde suijderzijde ende gelt nu ter tijt te huijer 
X stuvers.
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Bet een pondemaete maedlandis gelegen in Suijerhuijstera Maeden, geheeten de 
Bouten, Tijaerck Hilema erffgenaemen naest bijgelandit op de noorderzijde ende 
Grietie, Tijmens wedue naest bijgelandit op de suijdersijde. Ende gelt nu ter tijt 
te huijer X stuvers.
Bet een pondemaete maedland gelegen in (f. 17r) Suijerhuystera Maeden in die 
Abingaham,492 Rytzke Sickema naest bijgelandit opde noerderzijde ende Lyeffke 
Rijtskema naest bijgelandit op de zuijderzijde. Ende gelt nu ter tijt te huijer X 
stuvers.
Bet twee pondemaeten maedlandes, gelegen in Suijerhuijstera Maeden, de pastorie 
landen van Suijerhuijsum naest bijgelandit op de noorderzijde ende Luijthien 
Claes soon naest bijgelandit op de suijderzijde. Ende gelt ijtlijcke pondemaeten 
nu ter tijt te huijer X stuvers.
Bet drie vierendeel van een pondemaete landes, gelegen in Suyerhuijstera Maeden, 
genoempt Wijbetsma Horne, Suijerhuystera Nije Diep naest aendie oesterzijde 
ende Lijeffke Rytzkema naest bijgelandit aen de westerzijde, welcke voors. drie 
ferndeel lande gelt nu ter tijt te huijer VII st.
Bet een ruysckfenne493 gelegen in Suyerhuystera Meentscaer, omtrent X 
pondemaeten groet, Wata Papema naest bijgelandit op de noorderzijde ende Olme 
erffgen. naest bijgelandit op de zuijdersijde.494 Ende gelt ijtlijcke pondemaete nu 
ter tijt toe huijer III stuvers.
(f. 17v) Noch heeft die vicarius uuijt Tijerck Hylema staede des jaers XIIII stuvers 
rente.
Bet heeft de vicarius XII stuvers des jaers rente uuijt de495 staede daer Aesghe 
scroer nu ter tijt bruijckende es.
Bet heeft de vicarius IX stuvers des jaers rente uuijt de staede daer Tijaert 
Gerbetsma nu ter tijt op woent.
Bet heeft de vicarius VI stuvers jaerlyxe rente ut de stede, daer Lyuwe Aucke soon 
nu ter tijt op woent.
Onder stondt gescreven: Tot oerconde heb ick heer Heijno Roeleffs, nu ter tijt 
vicarius in Suijerhuijsum, dyt bovenscr. ondergeteyckent mijt mijn gewoentlijcken 
hant, anno XVc ende XLIII, den leste februarij.
Ondergeteyckent: ick heer Heijno Roleffs zoon, bekenne mijt mijn eijgen hant 
als voors. staet.

492  Verbeterd uit onleesbare (doorgehaalde) naam.
493  Verbeterd uit onleesbaar (doorgehaald) woord.
494  Verbeterd uit ‘noordersijde’.
495  Er staat bij vergissing tweemaal ‘de’; tweede keer in de tekst weggelaten.
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(f. 18r) Aenbrengh vande grootheijt vande prebende gelegen te Suijerhuysum, over-
gegeven bij Folke Groetinge ende Peter kistemaecker, voechden aldaer, soe de prebende 
nu ter tyt vaceert.

Int eerst een cleijn posses, te weten een hiemstede met II ackeren boulant, dat 
voors. boulant es groet omtrent I½ pondemaeten, streckende van Suijerhuijstera 
Kerckwech aen Suijerhuijstere Veerwech, de pastoer landen te Suijerhuijsum 
naest bijgelandit op de noordersijde ende Bruijck Folkerts soon naest bijgelandit 
op de suijdersijde. Ende dat voors. bouwlandt met de steede gelt nu ter tijt te 
huijer XX stuvers.
Bet een acker saetlant, streckende vanden Kerckwech opwaert aen feen, Ept 
Mensma naest bijgelandit opt suijdt ende Benninck Folckerts zoon naest 
bijgelandit opt zuydt496 ende es omtrent I pondemaete groet. Ende gelt nu ter tyt 
te huijer XX stuvers.
Bet een acker saetlandes gelegen bij Suijerhuystera kerck, streckende van 
de Utterwech aende zijlroede, omtrent I pondemaete groet, den pastoer te 
Suijerhuijsen ende Ept Mensma naestl. bijgelandit opt noord ende Benijnck 
Folkerts zoon naest bijgelandit opt suijd.
Bet III gras maedlandt gelegen in die Reytmaeden.
Bet twee halve pondemaeten maedlandts gelegen in de Reytmaeden.
Bet I½ pondemaete landes gelegen bij Lijeuwe Sandtlandt Wad.
[214] Bet ½ pondemaete landes gelegen in Suijerhuijstera Maeden bij Jelte Fenne.
Disse voors. I acker saedlandt met de voors. drije (f. 18v) gras ende met de voors. 
twee halve pondemaeten ende mijt I½ pondemaeten ende met de voors. halve 
pondemaete, gelt nu ter tijt tsamen te huijer III carolus gulden.
Bet I acker saetlands, streckende van Suijerhuijstera Kerckwech opwaerts ant 
feen, Dege Folkert zoon bruijcker naest bijgelandit opt noort ende Wata Papema 
naest bijgelandit opt suijd, omtrent I pondemaeten groet, ende gelt nu497 ter tijt 
toe huijer I karolus gulden.
Bet een cleijn acker saetlandt, gelegen in Ophuijs, nijet mijt een weijnich fens tot 
eijnde daer an, tsamen omtrent I pondemaete groet, Yw Tadema naest bijgelandit 
opt suijd ende Lyffke Rytzkema naest bijgelandit opt noord. Ende gelt nu ter tijt 
te huijer XII stuvers.
Bet I pondemaete hoeijlandt gelegen in Augustijnsma Maeden in Affwe Sickema 
lant, Gerbet Tadema naest bijgelandit op de498 oesterzijde ende Tiarck Ylema 
erffgen. naest bijgelandit op de westerzijde. Ende gelt nu ter tijt te huijer X st.

496  De tekst ‘ende Benninck t/m zuydt’ is in een latere hand (ca. 1560) toegevoegd.
497  Er staat bij vergissing tweemaal ‘nu’; tweede keer in de tekst weggelaten.
498  Hierna doorgehaald ‘wester’.
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Bet II½ pondemaeten landes, gelegen in Suijerhuijstera Maeden bij Romme 
Sandwad, Folke Grotinge naest bijgelandit op de noerderzijde ende Reyt Tijerck 
zoon naest bijgelandit opt suijd ende gelt nu ter tijt te huijer de voors. II½ 
pondemaeten II carolus gulden.
Bet ½ pondemaete maedlandts gelegen opt west in Foijnge Meden in Suijerhuystera 
Maeden, Suijerhuijstera Nij Dijep naest op de westerzijde ende Dege Folke zoon 
naest bijgelandit op de oesterzijde, ende gelt nu ter tyt te huijer VI st.
(f. 19r) Bet ½ pondemaeten maedlands gelegen in Suijerhuijstera Maeden in 
Folkert Wilckema lant, Suijerhuijstera Nij Dijep op west ende Folkert Wylkema 
naest bijgelandit op de oestersijde, ende gelt nu ter tijt te huijer VII st.
Bet I pondemaete landes gelegen in Suijerhuijstera Maeden,499 genoempt in de 
Beerwaeren, Folkert Grotinge met meer adherenten naestl. bijgelandit op de 
noerderzijde ende Rytzke Sickema met meer adherenten naestbijlandit op de 
zuijderzijde ende gelt nu ter tijt te huijer X stuvers.
Bet II pondemaeten500 landes, gelegen in Suijerhuijstera Maeden, gelegen 
bij die Huijlck, Rijnge Gerrolts zoon naestbijgelandit op de zuijdersijde ende 
Wijmers Landt genoempt naest bij gelandit op de noerdersijde. Ende gelt ijtlijcke 
pondemaete nu ter tyt te huijer IX st.
Bet tweedalve pondemaete maedlandes gelegen in Suijerhuijstera Maeden501 
in Rijtzke Sickema lant, geheeten Teetema Ham, de pastoer te Suijerhuijsum 
naest bij gelandit op de suijderzijde ende Wijmers Landt naest bij gelandit op de 
noerderzijde. Dysse voors. I½ pondemaete gelt nu ter tijt te huijer XVI st.
Bet I½ pondemaete maedlandts gelegen in Suijerhuijstera Maeden, geheeten 
Fogels Ham, dewelcker waerfft tegenst Benynck Folkerts soon lant, Lamke Beke 
zoon naest bijgelandit op de suijderzijde ende Buwe Papema naest bijgelandit op 
de noerderzijde, ende desse I½ pondemaete voors. gelt nu ter tijt te huijer XVI 
stuvers.
(f. 19v) Bet vyf ferndeel pondemaete maedlands gelegen in Suijerhuijstera Mae-
den, de vicarie landen te Suijerhuysum naest bijgelandit op de suijdersijde ende 
Rytske Sickema naest bijgelandit op die noerderzijde,502 ende gelt nu ter tijt te 
huijer XVI stuvers.
Bet III503 ferndeel van een pondemaete maedlants, gelegen in Suijerhuijstera 
Maeden in Benijnck Folkert zoon lant ende waerff des jaers manck Benynck 
voors. landt, ende gelt nu ter tijt te huijer VIII st.

499  Hierna doorgehaald ‘in Folckert’.
500  Hierna doorgehaald ‘gelt’.
501  Hierna doorgehaald ‘gelegen’.
502  Verbeterd uit ‘suijderzijde’.
503  Verbeterd uit ‘een’.
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Bet II pondemaeten maedlands gelegen in Suijerhuijstera Woldmaeden, gehieten 
de Sterndop, Focke Tijersma erffgen. naest bijgelandit op de westersijde ende 
Wijger Heddinge erffgenaemen naest bijgelandit op de oestersijde, ende gelt 
ijtlijcke pondemaete nu ter tijt thoe huijer X stuvers.
Bet I½ pondemaete maedlandes gelegen in Suijerhuijstera Woldmaeden, 
genoempt Ransma maeden, ende gelt nu ter tijt te huijer tsamen XV stuvers.
Noch ysser bet tot de prebende te Suijerhuijsum XVIII flemsken jaerlijcxe renten, 
daer de negen van sullen gaen uuijt Rytzke Sickema staede ende de ander negen 
uuijt Saeckemaster landt, daer Rytske Sickema nu ter tijt bruijckt.
Noch heeft de prebende te Suijerhuijsum VII flemschen jaerlicxe renten uuijt 
Tijaert Haeijema staede, gelegen in Ophuijs daer Hendrick Everts zoon ende 
Eeck nu ter tijt bewoenen ende bruijckende sijn.
Onder stondt gescreven: Tot oerkonde heb ick Folko Grotinge dit ondergeteij[cken]t  
met mijn gewoentlijcke hantteycken voor mij selffs ende desgelyck voor Peter 
kistemaecker om Peters voors.504 bede wille, int jaer XVc ende XLIII, den lesten 
februarij. Ondergeteijckent: ick, Folke Grotinge, bekenne als voors. es.

(f. 20r) [215] Augustynsgae

Noch aengegeven van de patrons landen ende renten in Augustijnsgae, bij Focke Jesma 
kerckvoechdt overgegeven.

Int eerst, II pondemaeten maedlandes gelegen in Buijtenpostma Maeden, Taecke 
Wijbet soon erffgenamen naest bijgelandit op die westerzijde ende Thomijs 
Hendricks soon gebruijcker naest bijgelandit op de oesterzijde, ende geldt ijtlijcke 
pondemaete nu ter tijt te huijer een carolus gulden.
Bet II mansmat medlandes gelegen in Augustijnsma Maeden, Geert Steghmans 
erffgenaemen naest bijgelandit op de oesterzijde ende de proest te Buwencloester 
naest bij gelandit op de westerzijde, ende gelt ijtlijcke mansmad505 nu ter tyt te 
huijer een carolus gulden.
Bet een mansmat maedlandt gelegen in506 Claes Wijtbetsma Luijtke Fenne, Saes 
Lieuwema naest bijgelandit op de noorderzijde, ende gelt nu ter tyt te huijer een 
carolus gulden.
Bet twee pondemaeten maedlandts gelegen bij Dijckhuijsen, dae[r] Rompt Geb-
diema de eene pondemaete van thoecoompt, de patroens landt van Augustijnsgae 
(f. 20v) ende Johan Willems gebruijcker naest bijgelandit op de oesterzijde ende 

504  De tekst: ‘Peters voors. bede’ is later in de linkermarge toegevoegd.
505  Later toegevoegd in andere hand; doorgehaald: ‘pondemaete’.
506  Hierna doorgehaald ‘Augusti’.
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de pastorielanden in Augustijnsgae naest bijgelandit op de westerzijde ende gelt 
de eene pondemaete van tpatroenslant nu ter tijt te huijer XIIII stuvers.
Bet een cleijn camp landes, twee pondemaeten groet, gelegen bij Dijckhuijsum, 
van welcke twe pondemaeten de eene pondemaete de patroen in Augustijnsga 
toecompt ende de patroenslanden in Augustijnsgae met Rompt Gediema naest 
bijgelandit op de westerzijde end Johan Willems soon bruijcker op die oesterzijde, 
ende gelt nu ter tijt te huijer een carolus gulden.
Onder stondt gescreven: Tot oerconde hebb ick Focko Jensma dyt ondergeteyckent 
met mijn gewoentlijcke hanteijcken, int jaer XVc ende XLIII, den lessten februarij. 
Ende ondergeteyckent: dit bekenne ick Focke Jensema als vors. is.

(f. 21r) Aenbrengh vander grootheyt vande pastorie in Augustijnsga, bij Focke Jensma 
ende Gerke Hersma, nu ter tijt kerckvoechden, overgegeven soe de pastorie nu ter tijt 
vaceert.

Int eerst dat posses als twee fal saetlandes, streckende met de huijsstede ende met 
den uuijtganck van de twee voors. vallen, het grasslandt streckende aent Olde 
Hoff, welck saetlandt es van drie lopen stal rogge groet, Sijuerdt Sickema naest 
bijgelandit op de oesterzijde ende Hed Lane zoon naest landit op de westerzijde. 
Ende dit voors. saetlandt mettet grasslandit gelt nu ter tijt te huijer omtrent III 
golt gulden.
Bet II cleijne ackeren saetlandt gelegen in die Fluijt, streckende wande huijsen aff 
aent Wijdpat, Saepe Melle soon naest bijgelandit op de oesterzijde ende Saecke, Alle 
Baucke zoon naest op de westerzijde, ende gelt nu te huijer tsamen XIIII stuvers.
Bet III cleijne ackeren saetlandts gelegen in de Fluijten met een cleijne steede 
ende twee cleijne campen ende met een fal landis, gelegen buijten den Wech 
ende lecht bijden anderen, Hed Lane soen ende Boeije Moer soon op de (f. 21v) 
oesterzijde ende Lane Hed soon naest bijgelandit op de westerzijde, ende gelt nu 
ter tijt te huijer twee golden gulden.
Bet een ruijscke fenne, genoempt de Mijdackeren, Buwe Jeltinge ende Buwe 
Tadema erffgenaemen naest bijgelandit op de oesterzijde, ende Abe Siucsma 
erffgenaemen naest bijgelandit op de westerzijde, ende gelt nu ter tijt te huijer 
twee golt gulden.
Bet een fenne landis gelegen bij de Tzijule in Augustijns Mijntscaer, omtrent 
VIII pondemaeten groet, streckende van de zijlroede uuijt aen de Medsloeten, 
Luijerck Lieuwema naest bijgelandit op de oesterzijde ende Hed Lane zoon naest 
bijgelandit op de westerzijde. Ende gelt ijtlijcke pondemaete nu ter tijt te huijer 
drie stuvers.
Bet vier mansmat maedlanden gelegen in Augustijnsmae Foetpat bij de Tziule, 
Hed Lane soon met meer adherenten naest bijgelandit op de westerzijde ende 
Douwe Doeijes naest bijgelandit op de oesterzijde. Ende gelt ijtlijcke mantsmat 
nu ter tyt te huijer een carolus gulden.
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(f. 22r) Bet IX mansmat maedlandts, gelegen inde Olde Maeden, Rompt 
Gebdema.507

Bet negen mansmat maedlandes, gelegen boven de Cleijwech, Benne Pouke soon 
ende Rijemke Alles naest bijgelandit op de oesterzijde ende Reijnger Douwes soon 
gebruijcker naest bijgelandit op de westerzijde, ende gelt ijtlijcke pondemaete nu 
ter tijt te huijer XIIII stuvers.
Bet twe mansmat maedlandts gelegen in de Woldmaeden, Rompt Gebdiema 
naest bijgelandit op de oesterzijde ende de pastorie landen selff ende Focke Broers 
soon naest op de westerzijde ende gelt ijtlijcke mansmat nu te huijer VII stuvers.
Bet I mansmat maedlandts gelegen in de Woldmaeden, rijt des jaers tegenst Focke 
Broers soon lant, de pastorielanden in Augustijnsgae selffs naest bijlandit op de 
oesterzijde ende Aelthije IJtsma naest bijgelandit op de [216] westerzijde. Ende 
gelt nu ter tijt te huijer VII st.
Bet een mansmat maedland gelegen in Opeijndijger Woldmaeden, (f. 22v) 
genoempt de Bijle ende ryt des jaers tegenst Wijbe Hoytsma erffgenaemen 
landt, Bijrde Folkerts soon naest bijgelandit op de oestersijde ende heer Lieuwe 
prebendarius te Buijtenpost naest bijgelandit op de westerzijde, ende gelt nu ter 
tijt te huijer XIIII stuvers.
Bet vier mansmat maeden gelegen in Augustijnsma Maeden buijten den 
Cleijwech, genoempt de Groete Ham, Focke Jensma met meer adherenten naest 
bijgelandit op de oesterzijde ende Uwe Copsma aerffgenaemen naest bijgelandit 
op de westerzijde, ende gelt ijtlijcke mansmat nu ter tijt te huijer een carolus 
gulden.
Bet vier mansmat maedlanden gelegen in Augustijnsma Maeden, genoempt de 
Hoeghe Fenne, de patroens landen in Augustijnsgae mijt Suijerdt Sickema naest 
op de oesterzijde ende Ludde Here soon ende Boeije Moers soon gebruijckers 
naest bijgelandit op de westerzijde, ende gelt ijtlijck mansmat nu ter tijt te huijer 
een carolus gulden.
Bet VIII mansmat maedtlandes gelegen in Augustijnsma Maeden buijten den 
Cleijwech, genoempt de Lange Meden, Wijbe Hoeijtsma met meer adherenten 
naest bijgelandit op de westerzijde ende de prebende landen in Augustijnsgae 
naest bijgelandit op de oesterzijde, ende gelt ijtlijcke mansmat nu ter tyt te huijer 
een carolus gulden.
(f. 23r) Bet II½ mansmat maedlandis, gelegen in Augustijnsma Maeden, 
genoempt de Golcke, Rytzke Sickema met meer adherenten naest bijgelandit aen 
de oesterzijde ende de prebende lant508 in Augustijnsgae naest bijgelandit op de 
westerzijde, ende gelt ytlijcke mansmat nu ter tijt te huijer X st.

507  Dit fragment is later doorgehaald.
508  Later toegevoegd.
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Bet een mansmat maedlandts gelegen in Augustijnsma Maeden, genoempt 
de Twee Maeden, Focke Jensma met meer adherenten naest bijgelandit op de 
oesterzijde ende Uwe Copsma erffgen. naest op de westerzijde, ende gelt nu ter 
tijt te huijer een carolus gulden.
Bet twee mansmat maedlandt gelegen bij Dickhuijsum in Boetsmede, de pastoer 
in de Ham met meer adherenten naest bijgelandit op de westerzijde ende de 
patroens landen in Augustinusgae met Rompt Gebdiema naest landit op de 
oesterzijde ende gelt ijtlijcke mansmat nu ter tyt te huijer een carolus gulden.

Noch bet de fennen behoerende tot de pastorie voorschreven.

Int eerst VI roeden feens gelegen in Augustijnsgae in de Fluijten, Buwe Tadema 
erffgenamen naest bij gefenet op de oesterzijde ende Peter Sijpke Louwes wedue 
bruijckersse naest bij gefenet op de westerzijde.
(f. 23v) Bet II roeden feens gelegen in Augustijnsgae in de Fluijten, Hessel 
Boeijthiema naest bij gefenet op de oesterzijde ende Meijne Jensma naest 
bijgefenet op de westerzijde.
Bet ses roeden feens, gelegen in Augustijnsgae in de Fluijten, salige Haije Branda 
erffgenamen naest bij gefenet op de oesterzijde ende Lyeuwe Doenije naest bij 
gefenet op de westerzijde.
Onder stont gescreven: Tot oerkonde heb ick Focko Jensma, dyt ondergeteijckent 
mijt myn gewoentlijcke hantteijcken voor mij selffs ende desgelijck voor Eerke 
Hetsma, om Eerke voors. bede wille, int jaer XVc ende XLIII, den lesten februarij. 
Ondergeteyckent: ick Focke Jensma, bekenne als voors. es.

Anbrengh van de grootheijt vande vicarie gelegen in Augustijnsgae, overgegeven bij 
Focke Jensma, kerckvoechden aldaer, soe de vicarie nu ter tijt vaceert.

Int eerst het posses met de huijsstede met twee ackeren saetlandes met een cleijn 
kamp, gelegen bij de Wech, streckende vant huijs opwaerts ant Haudmeer, Sijuert 
Sickema naest bijgelandit op de oesterzijde ende Haije Abe zoon naest (f. 24r) 
bijlandit op de westerzijde. Ende het saetlandt met de kamp voors. es omtrent drie 
loepen stal rogge groet, ende gelt nu ter tijt tsamen te huijer drie carolus guldens.
Bet drie mansmat maedtlandts gelegen in Augustijnsma Maeden buijten den 
Cleijwech, Focke Jensma met meer adherenten na[e]st op de westerzijde ende 
Geert op die Tzijule naestlandit op de oesterzijde, ende gelt nu ter tijt ijtlijcke509 
mansmat te huijer XIIII st.

509  Hierna doorgehaald ‘pondemaete’.
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Bet een cleijn steede gelegen op de westerzijde van Hed Lane soen huijs, Luijerck 
Broersma kinderen naest bijlandit op de westerzijde. Ende gelt nu ter tijt te huijer 
VI stuvers.
Bet een steede gelegen op die zuijderzijde van Augustijnsma kercke, Suijerdt 
Sickema naest bijgelandit op de oesterzijde ende pastoers laen op de westerzijde. 
Ende gelt nu ter tijt te huijer XIIII st.
Bet VII roeden feens gelegen te Suijerhusen bij de Schoele, Here Tijersma 
erffgenamen naest bij gefenet op de oesterzijde ende [217] Albert Claes soon op 
Suijerhuijstera dijc naest bijgefenet op de westerzijde.
Onder stondt gescreven: Tot orconde heb ick Fock Jensma dit ondergeteijckent 
met mijn gewoentlijcke hanteijcken, int jaer XVc ende XLIII, den lesten februarij. 
Ondergeteyckent: dit bekenne ick Focke Jensma, als boven voors. es.

(f. 24v) Inventaris vanden landen behoerende totte prebende inder prochiekercke van 
Augustijnsgae.

Int eerst een fenne, tconvent Vrouwecloester opt oest, Dijuert Metske zoon opt 
west naestlegher.
Noch een fenne, opt oest Dijuert Metske zoon, opt west Sije Buma met IJelt 
Alema ende meer andere gemeenlijck naestlegers.
Bet een stuck landts opt Uuijtlandt, opt doest IJelck to Steenherst, opt west 
Pellema volck naest gelandit.
Noch een pondemaete fenne, Dijuwert opt oest, Sije Buwema met IJelt Alema 
ende meer andere gemeenlijck naestlegers opt west.
Bet een pondemaete fenne, Dijuwert voors. opt oest, Coert in Oltwold opt west 
naestlegers.
Dese percelen sijn van oldts gelegen voor XXX pondemaeten ende worden nu 
verhuijert jaerlicx om XXX philippus gulden ende sijn gelegen te Bueren in 
Colmerlandt.
Noch XII pondemaeten fenne, Hessel Bottiema opt oest, Gerbet Wobbema opt 
west naestlegeren.
Bet vier mansmad meden buijten den Wech, Wate Herkema met sijn adherenten 
opt oest, Geert Stegemans erffgen. opt west naestlegeren.
Bet een pondemaete meden Suijrdt Sickema opt west, Buwe Jelkema ende Buwe 
Tadema erffgenaemen opt oest naest gelandit.
Noch510 acht vlaemsche renten uut Lane Heddinge lant in de Fluete.

510  Hiervoor doorgehaald: ‘Noch twee roeden feens Aeltije’.
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(f. 25r) Noch511 II roeden veens, Aeltije in Opeijndt opt west, opt oest Evert 
Romkema erffgenaemen naest gelandit.
Dese voors. perceelen sijn jaerlicx wel werdich IX carolus guldens ende sijn 
gelegen in Augustijnsga.
Noch een venne, Sijuerdt Sickema ende Focke IJensma opt oest, opt west Reijn 
Gaickema erffgen. naest bijgelandit.
Bet een stuck meedlandts, de pastoer van Augustinusgae met512 sijn adherenten 
opt oest, Focke Jensma met sijn adherenten opt west naestlegeren.
Noch een stuck meedlandts, pastoer van Augustinusgae opt west, Uwe Cops 
erffgen. opt Wisel513 opt oest naestgelant.
Dese perceelen sijn van olts gelegen voor XXXV pondemaeten ende gelden 
jaerlicx XXVI philippus gulden ende sijn oeck gelegen in Augustinusgae.
Onder stondt gescr.: ic heer Zeno, kenne als voors., Narduus Zeno.514

Anbrengh van de groetheijt van dat Heijlige Sacrament in Augustijnsga, overgegeven 
bij Focke Jensma, kerckvoecht aldaer.

Int eerst, vier eynsen landis gelegen toe Dijckhusun op de Uterdijcken, van 
welcker vier aensen Uwe Sijts zoon fenne naest bijgelandit op de westerzijde, 
ende gelt nu ter tijt te huijer X stuvers.

(f. 25v) Noch aenbrengh vande groetheijt vande landen behoerende tot Sinte Anthonis 
in Augustijnsgae, overgegeven bij Focke Jensma, kerckvoecht aldaer.

Int eerst, een cleyn tuijn, gelegen in Augustinusgae aende suijderzijde van den 
Wech bij Lane Hed soon ende Sijbbele huijs, Lambert schoemaeker gebruijcker 
naest bijgelandit op de oesterzijde ende Luijerck Lieuwema kinderen laen, dewelck 
Uwe Rencke zoon nu ter tijt gebruijct naest bijgelandit op de westerzijde, ende 
gelt nu ter tijt te huijer VII stuvers.
Onder stondt gescreven: Tot oerkonde heb ick Focke Jensma dit ondergeteijckent 
met mijn gewoentlijck hant, int jaer XVc ende XLIII, den lesten februarij. 
Ondergeteyckent: dijt bekenne ick Focke Jensma, als boven voors. es.

511  Hierna doorgehaald ‘een’.
512  Hierna doorgehaald: ‘opt west Uwe Cops erff. opt Wisel opt oest naestlandt’.
513  Lees ‘op Twisel’.
514  Dit fragment is later in een andere hand toegevoegd.
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Droegeham

Anbrengh vanden patroens landen ende renten in den Ham, overgegeven bij Sije 
IJtsma ende Pouke Sythiema, aldaer kerkvoechden.

Int eerst, vijff ackeren saetlandts gelegen inde Ham, ende omtrent IX mansmat 
maedlands [218] gelegen in Hamstra reijtfennen, (f. 26r) ende van dese voors. V 
ackeren saetlandts ende IX mansmat maedlandts es der proest tot Buwencloester 
naest bij gelandit op de westerzijde ende Sije IJtsma naest bijgelandit op de 
oesterzijde, ende bruijct nu ter tijt eenen meijer, genoempt Harcke Taijert soon 
ende geeft jaerlicx te huijer drije philippus guldens.
Bet negen cleijne ackeren saetlandts gelegen in de Ham ende omtrent VI ponde-
maeten maedlandts gelegen in Hamstera Maeden ende inde Reijtfennen, de proest 
toe Buwencloester van de voors. IX ackeren saetlandts naest bijgelandit opde 
oesterzijde ende Sije IJtsma naest bijgelandit op de westerzijde, alsoe die voors. VI 
pondemaeten maedlanden alle jaeren tegenst andere landen rijden, kan men den 
naesten nijet nauwer specificeren. Dese voors. saetlanden ende maedlanden worden 
gebruijckt van eenen meijer, genoempt Syttye Tietie zoon ende geeft jaerlics daer 
van te huijer drie philippus gulden mijn een oert van een philippus gulden.
Noch heeft Geert Luythiens soon een cleijn erff landis in de huijer, gelegen in 
de Ham, met ses mansmat maedlandes, gelegen in de Woldmaeden ende in 
Hamstera Maeden. Ende van dit voors. saetlandt es de proest tot Buwencloester 
naest bijgelandit op de westerzijde ende Geert Tijebbe soon naest bij gelandit op 
de oesterzijde ende van de voors. ses mansmaet maedlanden kan men die naeste 
nijet specificeren, soe het tegenst ander landen rijt ende in foele cleijne stucken 
leijt. Hier voer te tsamen geeft de voors. Geert Luythiens jaerlicx te huijer vier 
philippus gulden.
Bet heeft de patroen een schilde rente jaerlicx uuijt Jacob Haerts soon staede, daer 
hij nu ter tijt bruijckt.
(f. 26v) Bet heeft de patroen inde Ham een philippus gulden jaerlicx rente uuijt 
een fen landes daer Peter Gerties soon nu ter tijt bewoent, gelegen in Jacob Haerts 
staede.
Bet I hoerns gulden jaerlicxe rente uuijt II ackeren saetlandis, daer Meijnt Gaeijtie 
zoon nu ter tijt op woent, de proest van Buwencloester naest bijgelandit op de 
westerzijde ende Bijrde Folckers soon naest bijgelandit op de oesterzijde.
Onder stondt gescreven: Tot orconde van desen hebben Sije IJtsma ende Pouke 
Sijthiema mij Reijner Peters soon gebeden om desen bovens. anbrengh om hoere 
bede wille te onderscrijven ende sijn handt daeronder te stellen, soe wij selves 
nijet scrijeffen en kennen, welcke ick Reijner voors. om horer beijde bede wille 
hebbe gedaen. Ende heb mijn gewoentlijcke hant hier onder gestelt, in bijwesen 
tuijegen tot desen geroepen als Aucke Ballis ende Tijebbe Hessels soon, int jaer 
XVc ende XLIII, den lesten februarij. Ondergeteyckent: Reijner Peters subscripsit.
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Anbrengh vande groetheijt vander pastorie inde Ham, overgegeven bij heer Albert 
Roeleffs soen van Ruijnen, nu ter tyt pastoer inde Ham.

Int eerst de huijstede met drie acker saetlandes, streckende van de huijsstede 
opwaerts aen den Nije sloet, Rompt Wijben soon naest bijgelandit op de oesterzijde 
ende (f. 27r) Wate Here soon naest bijgelandit opde westerzijde, de groetheijt van 
de voors. drie ackeren omtrent V lopenstal rogge groet daerin te saijen.
Bet V ackeren saetlandts, streckende van de huijsstede opwaerts aen de Nije 
Sloet, Sije IJtsma naest bijgelandit op de westerzijde ende Wate Here soon naest 
bijgelandit opde oesterzijde, disse voors. V ackeren sijnt groet omtrent seven 
lopenstal rogge.
Bet een stal landes behoerende tot de pastorie, gelegen in IJme Beijnts soon waer, 
daer IJma voors. an beijde sijden naest bijgelandit es. Ende es omtrent twee lopen-
stal rogge groet.
Bet van de huijsstede uuijtwaerts aende Ee, te weten heijdlandt ende ruyscke 
fenne, omtrent XV pondemaeten groet, tsamen jaerlicx de weerde een golt gulden.

De maedlanden tot de voors. pastorie behoerende.

Int eerst, IIII pondemaeten maedlandts gelegen in Opeijndiger Maeden, in 
Uwe Mede, ende ryt des jaers tegenst Lieuwe Rompts soon landt, de proest te 
Buwencloester ende Poppe Mellema naest bijgelandit op de westerzijde ende 
Gauk Montes soon op de oesterzijde naest bijgelandit, ijtlijcke pondemaete solde 
nu ter tyt wel doen te huijer XII st.
(f. 27v) Bet vier pondemaeten maedlandts in de Woldmaeden, Ebe, Ryntste 
dochter in Opeijndt naest bijgelandit op de oesterzijde ende Bennert Jelt zoon 
ende Wijger Binne naest bijgelandit op de westerzijde, ijtlijcke pondemaete de 
weerde daervan te huijer XII st.
Bet vier pondemaeten maetlandes gelegen in de Woldmaeden, Sije IJtsma ende 
Jelle Here soon naest bijgelandt op de oesterzijde ende de proest toe Buwencloester 
ende Abele Rener zoon naest bijgelandit op de westerzijde, de weerde van een 
ijtlijcke pondemaete515 omtrent XII st. te huijer.516

Bet vier pondemaeten maetlandts gelegen in Hamstera Maeden, genoempt de 
Zwagen, [219] dair517 Cortstera patroens landen naest bijgelandit sijndt op de 
suijderzijde ende Gerbet Syttyema naest bijgelandit op de noerderzijde, ijtlijcke 
pondemaeten gelt nu ter tijt de weerde XII stuvers te huijer.

515  Hierna doorgehaald ‘XII st.’.
516  De tekst ‘omtrent XII st. te huijer’ in latere hand.
517  Later toegevoegd.
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Bet twee pondemaeten maedlandis gelegen518 in Hamstera Maeden, Cortstera 
patroens landen naest bijgelandit op de oesterzijde ende Syts, Botthie519 dochter 
naest bijgelandit op de westerzijde, ende mach nu ter tijdt opbrengen ijtlijcke 
pondemaete VII stuvers te huijer.
Bet een mansmat maedlandts gelegen520 in Augustijnsma Maeden, buijten den 
Cleijwech, in Jouwerts Ham ende gelt nu ter tijt te huijer omtrent XIIII stuvers.
(f. 28r) Bet anderhalve pondemaete fenlandes gelegen toe Dijckhuijsen in een 
kamp, dewelcke Jacob Boel soon nu ter tijt bruijckende es, ende gelt nu ter tijt 
een philippus gulden te huijer.
Bet een mansmat maedtlandes, genoempt Inde Bruijck, ende gelt nu ter tijt te 
huijer een philippus gulden.
Bet heeft de pastoer inde Ham een schile521 rente des jaers uuijt Jacob Heerts 
zoon herdt.
Onder stond gescreven: Tot oerkunde heb ick, heer Albert Roleffs soon van 
Ruijnen, nu ter tijt pastoer inde Ham, dijt bovens. ondergeteijckent met mijn 
gewoentlijcke hant, anno XVc ende XLIII, den lesten februarij. Ondergeteijckent: 
ick heer Albert, bekenne als voors. es.

Coeten

Anbrengh vander grootheijt vanden landen ende renten des patroens inde Coeten, bij 
Abdie Wijbet zoon ende Wijmer Syttye zoon, kerckvoechden nu ter tijt inde Coeten, 
overgegeven.

Int eerst, drie philippus gulden rente, op de Wijgijest uuijt Beijnt Boersma staede. 
Daervan geeft de patroen jaerlicx II enckel guldens rente weder uuijt scaedeloes 
gelt van een clochuijs.
(f. 28v) Bet heeft de patroen II mansmat maedlandts, gelegen in Hamstera 
Maede, daer naest bijgelandit es de proest tot Buwencloester op de suijderzijde 
ende Weijmer Sijthie soon naest bijgelandit op de noerderzijde, waervan ijtlijcke 
mansmat gelt nu ter tijt te huijer IX stuvers.
Bet een mansmat, aen Hamstera sijde genoempt, inde Zwagen, salige Popke 
Boeije erffgenaemen naest bijgelandit aen de oesterzijde ende Gerbet Sijthiema 
erffgenaemen naest bijgelandit aen de westerzijde, welcker mansmat gelt nu ter 
tijt te huijer IX stuvers.

518  Later toegevoegd.
519  Hierna doorgehaald: ‘soon’.
520  Later toegevoegd.
521  Lees ‘schild’.
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Dit voors. mansmat staet in questie tusschen den pastoer inde Coeten ende den 
patroen ofte de voechden van tpatroens wegegen.
Bet boert den patroen jaerlicx uuijt Jensma bijsit III arens guldens rente, daer 
Luythien Hendrick zoon nu ter tyt bewoent.
Onder stondt gescreven: Tot oerconde van desen aenbrengh hebben Abdie Wijbe 
zoon ende Weijmer Syttye zoon mij Reijner Peters soon gebeden om desen 
bovenscr. anbrengh om hoere voors. bede willen onderscrijven, soe sij selwes nijet 
scrijven kennen, twelck ick Reijner om horer beijde bede wille gedaen hebbe, in 
bijwesen tuijgen tot desen geroepen, als Abe Scelte soon ende Tijerck Anne soon, 
anno XVc ende XLIII, den lesten februarij.522

Ondergeteyckent: Reijner Peters zoon subscripsit.

(f. 29r) Anbrengh vander grootheijt vander pastorie inde Coeten, overgegeven bij heer 
Lambert, pastoer nu ter tijt aldaer.

Inden eersten IIII ackeren boulandis, de pastorie toe Eijstrum naest bij gelandit 
op de noerderzijde ende Folste Fenne naest bijgelandit op de oesterzijde, ijtlijcke 
acker omtrent een halff loepen stal rogge groet.
Bet tot de voors. pastorie omtrent sestien mansmaed maedlandt,523 de helfte 
daervan gelegen in Hamstera Maeden bij eens deels landen, Abdie Wijbe zoon 
met sijn adherenten naest bijgelandit op de oesterzijde ende eens anderdeels 
landen Zijt Herckes naest bijgelandit op de suijderzijde ende Dijcke Reijt zoon 
naest bij gelandit op de noerdersijde, ijtlijcke mansmat mach nu ter tijt opbrengen 
omtrent VII stuvers te huijer.
Item de ander helft vande XVI mansmat maedlandes gelegen op de suijderzijde 
van Coetstera kerck, dat Olde Dijp naest op de noerdersijde ende Buwecloesters 
landt naest bijgelandit op die suijderzijde, ijtlijcke mansmat mach nu ter tijt 
opbrengen IIII st.
Bet een cleijn besijt gelegen inde Ham, behoerende tot de pastorie voors., 
dewelcke Luijthien Hendricks zoon nu ter tyt heeft inde [220] bruijckinge, ende 
geeft jaerlicx te huijer VII philippus gulden.
(f. 29v) Bet drie pondemaeten landes gelegen toe Dickhuijsim in Jacob Luel zoon 
fenne ende gelt nu ter tijt te huijer ijtlijcke pondemaeten een philippus guldens.

Onder stondt gescreven: Tot oerkunde heb ick, heer Lamber Vronlijende, dijt 
bovenscr. ondergeteijckent met mijn gewoentlijcke hant, anno XVc ende XLIII, 
den lesten februarij.

522  De tekst ‘den lesten februarij’ is later, in een andere hand, toegevoegd.
523  Later toegevoegd ‘maed’.
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Ondergeteijckent: dijt voors. bekennen ick, heer Lambert Vrolinde, pastoer in 
den Coeten, met mijner eijgen hant.

In Optwijsel

Anbrengh der groetheijt vande patroens landen ende renten in Optwysel, overgegeven 
bij Wata Herckema ende Romme Papema, kerkvoechden nu ter tijt aldaer.

Int eerst, een cleijn besit van XII roeden woldlandis, daer naest bijgelegen sijne 
Sijbet Reners zoon ande oesterzijde ende Johan Anties zoon aen de westerzijde.
Bet VIIII½ mansmat maedlandts, behoerende tot voors. besit, gelegen in 
Optwijslinger Maeden ende ryden jaers tegenst fele hande, alsoe men die 
naestlegers soe claer nijet can specificeren.
Dit voors. besit ende maedlanden heeft Lijeuwe Hendricks soon nu ter tijt in sijn 
bruijckinge ende geeft nu ter tijt te huijer des jaers VI philippus gulden.
(f. 30r) Bet heeft de patroen in Optwijsel II ackeren saedlandes, bij welcken 
Sijbrandt Halbets zoon erffgen. naestgelandit sijnt aen de oesterzijde van beijde 
ackeren, ende es omtrent vier roeden woldlant groet, ijtlijcke roede doende nu ter 
tijt VII stuvers te huijer.
Disse voors. II ackeren es Sijbrant Botte soon gegundt te bruijcken voor sijn 
trouwe dienst daer hij doet inde kercke.
Noch een acker saetlandts gelegen in Optwysel, toebehoerende den patroen 
voors. daer Hendrick Liewe soon naest bijgelandit es aen beijde zijden, ende gelt 
nu ter tijt te huijer des jaers VII st.
Bet een mansmadt maedlandis gelegen in Optwyslinger Maeden, daer de patroen 
voors. toecompt, welcker Wijmer Utthie zoon nu ter tijt bruijct om Goedes wille.
Onder stondt gescreven: Tot oerkunde heb ick Wata Herkema dijt bovenscr. 
ondergeteijckent met mijn gewoentlycke hant voor mij selffs ende desgelijck voor 
Romme Papema, om Romme voors. bede wille, anno XVc ende XLIII, den lesten 
februarij.524

Ondergeteijckent: ick, Wattho Harkema, bekenne als voors.

Anbrengh vande groetheijt der landen vande pastorie in Optwysel, overgegeven bij her 
Harcke Scelte soon, nu ter tyt pastoer aldaer.

Int eerst, sijn posses VIII ackeren saetlandes gemeten op XII roeden (f. 30v) wolts, 
ijtlijcke roede mach nu ter tijt opbrengen des jaers VII st. te huijer, Ballinck 

524  De tekst ‘den lesten februarij’ is later, in een andere hand, toegevoegd.
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Buma naest bijgelandit op de oesterzijde ende de prebende landen in Optwijsel 
naest bijgelandit op de westerzijde.
Bet een fenne graslandis behoerende tot dat posses voors., omtrent XII beesten grasinge 
groot.525 Ende solde nu ter tijt te huijer gelden I fl., Ballinck Buma naest landit op de 
oesterzijde ende de prebende landen526 in Optwijsel naest op de westerzijd.
Bet tot eijnde aen de voors. grasijnge VII mansmat maedlandts, behoerende 
aen dat voors. posses, gelegen in Optwijslingar Maeden, Ballinck Buma naest 
bijgelandit aen de oesterzijde ende de prebende landen in Optwijsel naest landijt 
aen de westerzijde, ijtlijcke mansmat doet des jaers nu ter tijt te huijer IX st.
Bet III mansmat maedlandes gelegen in Optwijselingar Maeden, Wata Herkema 
naest bijgelandit op de westerzijde ende Wytthie Mijnthie zoon naest bijgelandit 
op de oesterzijde, ende gelt ijtlijcke mansmat nu ter tijt IX st.
Bet omtrent IIII mansmat landis gelegen in Optwijslingar Maden, Romme 
Papema naest bijgelandit op de westerzijde ende Wata Herckema naest bijgelandit 
op527 de oesterzijde ende gelt ijtlijcke mansmat IX st. te huijer.
(f. 31r) Bet omtrent IIII pondemaeten landes geleegen in Buijtenpostmaer 
Maeden, Rytzke Houcke zoon naest bij gelandit op de oesterzijde, heer Lyeuwe 
prebendarius te Buijtenpost aende noerdereyndt. Endt gelt ijtlijcke pondemaeten 
nu ter tijt te huijer XIIII st.
[221] Bet II pondemaeten maedlandis, gelegen op de Uuijtlandt, Lijeuwe Ballinck 
zoon naest bijgelandit op de oesterzijde ende Benne Eeke soon naest bijgelandit op de 
noerdereijndt, ende ijtlijcke pondemaete gelt nu ter tijt te huijer een carolus gulden.
Bet een pondemaet maedlandes gelegen opt Uuijtlandt, Claes Clant naest 
bijgelandit op de westerzijde ende Rijddersma Trijne naest bijgelandit op de 
oesterzijde, ende gelt nu ter tijt te huijer een carolus gulden.
Bet ½ mansmat maedlandis, gelegen opt Uuijtlandt, Wata Herkema naest bij-
gelandit op de noerderzijde ende Banner Bennerts zoon naest bijgelandit op de 
suijderzijde. Ende gelt nu ter tijt te huijer XIIII stuvers.
Onder stont gescreven: Tot oerkunde heb ick heer Harcke Schelte soon, nu ter 
tijt pastoer in Optwijsel, dyt bovenscr. ondergeteijckent met mijn gewoentlijcke 
hant, anno XVc ende XLIII, den lesten februarij. Ondergeteyckent: ick heer 
Herko, bekenne als bovenscr.

(f. 31v) Anbrengh vander groetheijt vande landen ende renten vande vicarie in 
Optwijsel, overgegeven bij Wata Herkema ende Romme Papema, kerckvoechden 
aldaer, soe de vicarie voorscreven nu ter tijt vaceert.

525  Later toegevoegd.
526  Later toegevoegd.
527  Er staat bij vergissing tweemaal ‘op’; tweede keer in de tekst weggelaten.
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Int eerst, het posses V ackeren saetlandes gelegen lantswaert, streckende vande 
Heerewech op in de Swette, gemeten op IX roeden woldts, ijtlijcke roede woldt 
mach nu ter tijt opbrengen VII st. te huijer, Gerck Rijensma naest bijgelandit op 
de oesterzijde ende Ballinck Buwema naest bijgelandit op de westerzijde.
Bet een acker saetlandts gelegen aan de oesterzijde de moelen in Optwijsel, Uwe 
Copsma erffgen. naest bijgelandit aen beijde zijden, streckende vanden Heerwech 
opwaerts inde Zwette, ende gelt nu ter tijt te huijer een philippus gulden des 
jaers. Ende voor de huijer van de acker doet die prister alle jaeren VII zware 
missen voor kersten zijelen.
Bet XII beesten grasinge, behoerende tot de vicarie voors., Gercke Rijensma 
naest bijgelandit op de oesterzijde ende Ballinck Buma naest bijgelandit op de 
westerzijde, ende solden nu omtrent te huijer ghelden een golt gulden.
Bet IIII mansmat maedlandts gelegen in Optwyselingar Maeden, behoerende tot 
de vicarie voors. op de Sijlsloetswal, de Sijlsloet naest aen die oesterzijde, streckende 
uijt ant Dijep, ende gelt ijtlijcke mansmat nu ter tijt te huijer des jaers IX st.
(f. 32r) Bet drie mansmat maedlants gelegen in Optwijselingar Maeden, behoerende 
tot de vicarie voors., Ballinck Buma naest bijgelandit opde westerzijde ende Gerck 
Rijensma naest bijgelandit op de oesterzijde, ende gelt ijtlijcke mansmat nu ter 
tijt te huijer des jaers IX st.
Bet een mansmat maedlandis gelegen in Buijtenpostmar Maeden, behoerende tot 
die vicarie in Sibrichs Meden, de pastorie landen Buijtenpost naest bijgelandit 
op de oesterzijde ende Haije Brande erffgen. naest bijgelandit op de westerzijde, 
ende gelt nu ter tijt te huijer een carolus gulden.
Bet twee pondemaeten maedlandts gelegen in Buijtenpostmar Maeden, 
behoerende aen de vicarie voors., Lijeuwe Ballincks soon naest bijgelandt aen 
de oesterzijde ende Claes Clant naest bijgelandit aende suijderzijde, ende gelt 
ijtlijcke pondemaete nu ter tijt te huijer XIIII st.
Bet ½ pondemaete maedlandts gelegen in Buijtenpostmar Maeden, behoerende 
tot de vicarie voors., rijdende des jaers tegenst Tomijs Hendricks soon lant ende 
gelt nu ter tijt te huijer VII st.
Onder stondt gescreven: Tot orkunde heb ick Wata Herkema dit bovenscr. onder-
geteijckent mijt mijn gewoentlijcke hant voor mij selffs ende desgelijck voor Romme 
Papema, mede voecht, om Romme voors. bede wille, anno XVc ende XLIII, den 
lesten februarij. Ondergeteijckent: ick Wattho Harkema, bekenne als voors.

(f. 32v) Anbrengh vander groetheijt der landen ende renten vande prebende in 
Optwijsel overgegeven bij Wata Herkema ende Romme Papema, kerckvoechden 
aldaer, soe de prebende dijt voorleden jaer vaceert heeft ende nu ter tijt vergeven bij 
heer Karst genoempt, bij alsoe dat bij coompt.

Int eerst, het besit vande prebende in Optwijsel mijt III ackeren saetlanden ende 
omtrent vier pondemaeten ruyscke fennen, bij welcke de pastorie landen in 
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Optwisel naest bijgelandit op de oesterzijde ende Arent cuper opde westerzijde, 
saetlanden ende graslanden, gelt nu ter tijt te huijer I½ fl.
Bet een mansmat maedlandts, gelegen in Optwijslinger Maeden, behoerende tot 
de prebende, Lijuwe Rompt zoon naest bijgelandit op die oesterzijde ende Haeije 
Bettije soon naest [222] bijgelandit op de westerzijde, ende gelt nu ter tijt te 
huijer des jaers VII stuvers.
Bet vier mansmat landes gelegen in Optwijslinger Maeden, behoerende tot de 
prebende voors., genoempt de Peets Meden, Jelse Botto soon naest bijgelandit 
aen de noerdereijnde, streckende met de suijdereijnde ant Olde Dijep, ende gelt 
nu ter tijt te huijer ijtlijck mansmat des jaers seven st.
Bet I pondemaete maedlants gelegen in Optwijslinger Maeden, behoerende tot 
de prebende ende rijt des jaers tegenst Romme Papema lant, ende gelt nu ter tijt 
te huijer des jaers VII st.
Bet een cleijn camp landes gelegen in Optwijsel, Uwe Copsma erffgen. naest op 
beijde zijden ende gelt nu ter tijt te huijer II st.
(f. 33r) Noch bet XXV pondemaeten landes behoerende tot de voors. prebende, 
dewelcke Uwe Sijdts zoon nu ter tijt in sijn bruijckema heeft, waervan de seven 
pondemaeten sijn gelegen opt Wtlandt in Uwe voors. Groete Fenne, Sije Buma 
naest bij gelandit op de westerzijde ende Uwe Sits zoon528 naest bij gelandit op de 
oesterzijde, streckende529 met de zuijderzijde aent dijep.
Bet drie pondemaeten maedlandts gelegen opt Uuijtlandt, daer Uwe Sijdts voors. 
aen beijde sijden naest bijgelandit es.
Bet III½ pondemaeten landes gelegen toe Dijckhuijsim, daer Uwe Sijdt zoon huijs 
voors. nu ter tijt op staet, Hessel Boeijtthiema naest bijgelant op de westerzijde 
ende Dee Wijbetsma erffgen. naest bijgelandit op de oesterzijde, streckende 
metter suijdereijnde aen de Wech ende met de noerdereijndt ant dijp.
Bet een mansmat maedlands, gelegen in Augustijnsma Maeden, genoempt inde 
Strengen, Wata Herckema naest bijgelandit opde zuijdereijndt ende de dijckgroep 
aen de noerdereijndt.
Bet sevendalve pondemaete landes gelegen in de Nijefenne op de Uterdijcken, 
Hessel Boeijtthie naest bijgelandit op de530 westerzijde ende Buwe Taedema 
erffgen. naest bijgelandit opde suijderzijde, streckende metter noerdereijndt aen 
de Utterdijcks Sloet ende aende oesterzijde veele handen int gemeen.
Bet drie pondemaeten landes min twee eijnsen gelegen te (f. 33v) Dijckhuijsim 
op de Utterdijcken, naest aent Olde Dijep in een cleijne camp begraven,  
 

528  Later toegevoegd: ‘Sits zoon’.
529  Later toegevoegd.
530  Hierna doorgehaald: ‘suijderzijde streckende’.
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Hessel Boeijthiema naest bijgelandit aen die oesterzijde ende suijdersijde ende 
noerdereyndt ende westereijndt streckende aent Olde Diep.
Bet VIII eijnsen landes gelegen toe Dijckhuisim aen de suijdersijde Uwe Sijdt 
soon huijs, Buwe Taedema erffgen. naest bijgelandit opde westerzijde ende Uwe 
Sijdts zoon selffs naest bijgelandit aende noerdereijndt, Gerckescloesters landen 
naest landit aend de suijderzijde ende de oestereijndt streckende aent Olde Dijep.
Dese bovenscr. XXV pondemaeten landes behoerende tot de prebende voors., 
heeft Uwe Sijdts soon nu ter tijt inde huijer des jaers voor XVIII philips guldens.
Noch bet VIII pondemaeten landes gelegen lans Ballinck Ballinge erffgen. Hoege 
Woerff, behoerende tot voors. prebende, Wije opde Beij naest bijgelandit opde 
westerzijde ende Ept Mensma naest bijgelandit op de oesterzijde, ende ijtlijcke 
pondemaete gelt nu ter tijt te huijer des jaers XIIII st.
Bet drie pondemaeten maedlandts gelegen in Buijtenpostmaer Maeden, behoerende 
voors. prebende, genoempt Sijbrich Meden, de pastorie landen van Buijtenpost 
naest bij gelandit opde oesterzijde ende Haije Branda zoon erffgen. naest op de 
westerzijd ende gelt ijtlijcke pondemaete nu ter tijt te huijer XIIII st.
Bet heeft de prebende in Optwijsel I fl. rente des jaers uuijt Saecke Boersma goet 
op de Wijgaest.
Onder stondt gescreven: Tot orkunde heb ick Wata Herkema dit bovenscr. 
ondergeteijckent mijt mijn gewoentlijcke hant voer mij selffs ende mede voer 
Romme Papema, om Romme voors. bede wille, anno XVc ende XLIII, den lesten 
februarij. Ondergeteijckent: ick Wattho Herkema, bekenne als voors.

(f. 34r) Anbrengh van de landen ende renten van dat Heijlige Sacraments in Optwijsel, 
overgegeven bij Wata Herckema nu ter tijt voecht van dat Sacrament voors.

Int eerst, II pondemaeten maedlandts gelegen opde Uuijtlandt in salige Haije 
Brande fenne, aen de westerzijde vande voors. fenne, Haije Branda erffgen. naest 
op de oesterzijde, de eene pondemaete uuijtgecomen van salige Sitthie Tieg-
gersma ende de ander pondemaete531 van Wijger Herkema, ende gelt ijtlijcke 
pondemaete nu ter tijt te huijer een carolus gulden.
Bet een pondemaete maedlandes gelegen in Buijtenpostmar Maeden, oesterzijde 
Buwe Jeltinge fen, rijdende jaers tegenst Wijttije Maggama. Ende es uuijtgecomen 
van Wijger [223] Herkema, doet des jaers te huijer I karolus gulden.
Bet II pondemaeten maedlandt gelegen in Buijtenpostmaer Maeden, uuijtgecomen 
van salige Johan timmerman, de pastorie landen te Buijtenpost naest bijgelandit  
 

531  De tekst ‘uuijtgecoomen t/m pondemaete’ is later, in een andere hand, toegevoegd.
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op de westerzijde ende Taedema erffgen. te Suijerhuijsum naest op de oesterzijde, 
doet nu ter tijt toe huijer jaerlijcx ijtlijcke pondemaete XV st.
Bet een mansmat maedlandts gelegen in Optwijslinger Maeden, geboecket van 
salige Anckijma, rijdende jaers tegenst IJdsche Wijgers zoon erffgen., doet nu ter 
tijt te huijer IX stuvers.
Bet een mansmadt maedlandts, gelegen in Optwijslinger Maeden, Rijp Onthies 
naest bijgelandit op de oesterzijde ende Sije IJtsma naest bijgelandit op de 
westerzijde. Ende gelt nu ter tijt te huijer IX st.
Bet een mansmat lants, gelegen in Optwijslingar Maeden, uuijtgekoemen van 
salige Lyeuwe Wyttijema, leggende in Wyttijema Heert, doet nu ter tijt des jaers 
te huijer IX st.
(f. 34v) Bet een mansmat maedlandts gelegen in Optwijslingar Maeden, 
uuijtgecomen van salige Meijne Meijnsck, gelegen in Sapema fen, Haije Bettye 
soon naest bijgelandit aen de oesterzijde ende Tijepke Sijbe soon naest bijgelandit 
aende westerzijde. Ende doet nu ter tijt des jaers te huijer IX st.
Bet een cleijn stuck saetlandts, gelegen in Optwysel in Gallama waer, Beyttie 
Haije zoon naest bijgelandit op de oesterzijde ende Luythien Thomijs soon aen 
de westerzijde. Dijt cleijn stuck saetlant gelt jaers te huijer IIII st.
Dese voors. landen ende renten sint gegeven tot een (f. 35r) eeuwig olijbrant voor 
dat wardige Heijlige Sacrament in Optwijsel inde kercke.
Onder stondt gescreven: Tot oerkonde heb ick Wata Herckema dit bovenscr. 
ondergeteijckent mijt mijn gewoentlijcke hant, anno XVc ende XLIII, den lesten 
februarij. Ondergeteijckent: ick Watto Harkema, bekenne als voors.
Syttye Boelis, Roomsch Keyserlycke Mayesteyts grietman in Achtkerspelen, 
bekenne dat disse bovenscr. landen ende renten sijnt overgegeven in daer maent 
februario, anno XVc ende XLIII. Tot oerkunde, gescreven met mijn eijgen hant. 
Onder stondt geteijckent: Syttye Boelis subscripsit.

Coll.532

(f. 36r)533

Twee bijlagen uit 1547 betreffende de vereniging van de prebende te Twijzel met 
die van de pastorie en de vicarie aldaar.534 

[224]

532  Aanduiding dat de tekst gecollationeerd is.
533  De folio f. 35v is blanco. Vanaf hier begint een andere hand.
534  Opgenomen in de inleiding als bijlagen 7 en 8.
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11. Kollumerland

(f. 1r) [225]
Collumerlandt

Collum
Collumerzwaech
Westergheest
Oldewoldt
Toeweste 535

Deest: Burum
  Lutkewolde 536

(f. 2r)537 Collum 538

Anbrengh vande geestelicke goederen ende renthen, leggende binnen die jurisdictie van 
Columerlant.

In eerst die patroen thoe Collum.

Inden eersten heeft Sappe Monte zoon vanden patroen in die huyer ende 
doen te huijer XXX phillippus gulden XXIX pondemaeten, dat convent van 
Buwenclooster opt noordt, Phaes Albert zoon opt zuydt, Sijdts Buwema oeck 
opt zuydt.
Sibe Sibe zoon heeft in huijer vanden patroen voorscreven soven pondemaeten, 
daer die patroen zelven naestlandet is opt zuijdt, Watte Harckema opt noordt 
ende opt oest lecht die Heerewech, opt west Yp Ritske weduwe. Bet liggen int 
zelve landt twee pondemaeten, den husarmen toecoemende, ende heeft oeck 
dezelve Sibe in huyer, elcke pondemaete voor: I philips gulden.
Willem Jan zoon heeft in huijer twee pondemaeten, leggende inde hert daer 
Willem nu op woent, niet weetende wye die naesten zij ende doet te huijer 
jaerlicx: II philips gulden.

535  Hierna doorgehaald ‘Lutkewolde’.
536  De gegevens fan Burum en van Augsbuurt ontbreken; de naam ‘Lutkewolde’ is later toege-

voegd.
537  De vorige drie folio’s zijn blanco; de (fictieve) nummering van de folio’s is aangehouden.
538  In linkermarge.
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(f. 2v) Benningh indie539 Bosch heft in zijn heert omtrent twee pondemaeten 
woltlandt ende geft te huijer een hoernkes gulden voir die twee pondemaeten.
Jan Lenert zoon heeft in huijr twee pondemaeten omtrent twee angen min, 
leggende opt noordt van Pibe Meckema huijs, die pastoer van wegen zijn leen 
opt oest.
Menne Ant zoon heft in die huijr negen antzen ende doen te huijr twyntich st.
In Buwe Tadema landt lecht een pondemaete.
Aebe ende Germ hebben in die huijr twee pondemaeten ende doen te huijer een 
gouden gulden.
By Tollinge hus dardehalff pondemaeten gelegen in een beslooten fenne, daer 
Hessel Boyckema den derden part van toecompt ende dat Sacraments (f. 3r) leen 
den darden part ende den patroen den darden part, ende doet die dardehalff 
pondemaete niet mer te huijr dan I philips gulden.
Gerloff Jellema heft in huijr III pondemaeten, daer van die patroen die helfte 
toecompt, gelegen int Lege Landt, geheeten Jellema Wester Meedlandt, Yt 
Phaessen erffgenaemen op die noordteyndt, Gerloff sulven op die zuder ende 
oesterzyde ende Meijnt Metsche zoon op die westerzijdt ten naesten.

Renten

Een flor. rente jaerlicx uut Popke Meckema heert ter Loen gelegen bij Broersen 
huijs, daer eene affgestorven is, genoempt Olffert Zye zoon.
Noch een fl. rente uut een fenne landts gelegen op Colmerdijck, daer Pibo 
Meckema gecoft heft van Benne Foynghe ende Tens zijn broeder, daer die 
Heerwech opt noerden ten naesten.

(f. 3v) Item dit zijn de landen ende steden den pastorie van Collum ende naest 
landtleggers.

Item vyfthien pondemaeten landen by die bueren, der Colmer Rijdt is opt west 
ende de Wech nae Pasme tylle opt oest bijgeleggen, gelt toe huijer vyftheijn golt 
gulden.
Item zeven pondemaeten opt zuijdt van Colmer buren, de Rijdt by gelegen an 
westerzijdt ende Broer Iwema erffgenaemen opt oest, geeft toe huijr XI philips 
gulden.
Item neghen ofte VIII½ pondemaeten landen opt noerdt van Colmer kercke, 
Pijbe Meckema opt zuijdt bijwoendt, de patroen Sinte Maerten toe Collum 

539  Verbeterd uit ‘inden’.
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bijgelandt opt west, Pybo Meckema opt oest, dat de pastoer heeft laeten sayen 
toe halven, dan meer mer XXIIII jaeren heeftet toe huijr gegolden XVI hoernkes 
guldens ende Sijppo Meckema heeftet doe ter tijt inde huijer gehadt.
(f. 4r) Item vyff pondemaeten landen bij neden Colmer Buren, Hessel Boyckema 
by gelandt opde westerzijdt, zalinghe Buwe540 Tadema erffgenaemen opt de 
oesterzijdt, heeft de pastoer sulven inde bruckinghe, zoldt toe huijr wael gelden 
vyff golt gulden.
[226] Item IIII½ pondemaeten landen ende III pondemaeten landen bij zalighe 
Broer Iwema koefenne, zaligher Rytscko ten Busch erffgen. zijnt bijgelandet opt 
oest ende opt west, doet toe huijer IIII½ philips gulden.
Item I½ pondemaeten landen bijden Wech van Phaesma Tylle bijghelegen opt 
weest, zalighe Ryscko ten Busch erffgenaemen opt oest, heeft de pastoer laeten 
brucken ten halve ende plech in voertijden gelden te huijer twee hoernkes gulden.
Item XI pondemaeten bij Pasme Tylle, den Wech van Pasme Tylle bijgeleghen541 
(f. 4v) aen oesterzydt, Hylch Sacraments prester opt west bijgelandet, laet de 
pastoer dat landt bouwen ten halve, in foertijden plecht toe huijer gelden IIII½ 
philips gulden.
Item ses pondemaeten landen opde noerderzijdt van Pasma Tylle, op de westerzydt 
Hessel Boyckema ende osterzijdt Reyndt Bauwema a[r]ffgenaemen.
Bet I½ pondemaeten, Alke Syucsma opt oest, Colmer Rijdt opt weest bij 
geleghen, gelt toe huijer VII philips gulden.
Item neghen anssen landen gheleghen inde Tyesschen, Bijwema volck bijgelandet 
opt west, geelt toe huer X stuvers.
Item drie pondemaeten landen op de Saentbaelen, opt oest Iwema arffgen. ende 
Alcke Sijucsma zijnt bijgelandet, Wittie in Amrijngha Bueren opt weest, gelt toe 
huijr III philips gulden.
(f. 5r) Item twee pondemaeten landen, ghelegen op den Wterdick, op de suderzijdt 
is bijgelanden Esck Allema, op de noerder de vicarius toe Collum, gelt toe huijr 
II karolus gulden.
Item in Abbema staetten ter Laen IIII½ pondemaeten landen, I pondemaete in 
Abbema koefenne geleghen.
Bet twee pondemaeten landen, ghelegen opt suijdt van Abbema huijs, de vicarius 
toe Collum opt west, Abbema zelven opt oest bijgelanden.
Bet I½ pondemaeten landen int Leghe Landt, de naesten onbecant ende kunde 
de nymmermer bijwraeghen, gelt toe samen toe II philips gulden toe huer.
Item vier pondemaeten landen op Toechma land, Popo Mellema bijgelandet op 
de oesterzijdt ende westerzijdt, gelt toe huer vier karolus gulden.

540  Hierna doorgehaald ‘landt’.
541  Hierna doorgehaald ‘opt west’.
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Item seess pondemaeten landen int Leeghe Landt, dat de patroen Sinte Maerten 
toe (f. 5v) Collum ende Hessel Boyckema bij sijndt gelandet op de westerzijde 
ende vicarius toe Collum op die oesterzijdt, ghelt toe huijr twee philips gulden.
Item seessen pondemaeten landen ghelegen op noerdtwest van Collyngha huijs 
aff, daer Collinghen sijnt bijgelandet opt oest, de vicarius toe Collum opt west, 
ghelt toe huijr drie philips gulden.
Item twee pondematen landen gheleghen opt Hilge Cruislant, recht in vier 
stucken, gelt toe huijr I½ golt gulden.
Item een pondemaete landen ende vier anssen opden Wterdick, heeft Lyuwe 
Boecke zoon in de huijr ende betaelt des jaers XXIIII stuvers, coompt toe den 
pastoer ende vicario, de XVI stuvers den pastoer ende VIII stuvers den vicario.
(f. 6r) Item een pondemaet op Colmerdijck, heeft in de huer Pijbo Douwe zoon.
Bet I pondemaet landen op Butenpostma Wtlandt, dat Goesthuijs toe Collum 
bij lanet legger542 gheft toe huijr II karolus gulden, dervan den pastoer II parten, 
[dat derde paert] den vicario.
Item Moe Sijbema I pondemaet landen, lecht in hoer staeten, geeft toe huijren 
I golden gulden, coemt den pastoer ende vicario, den II parten den pastoer, dat 
derde paert den vicario.
Item I pondemaet landen in zalyghe Broer Iwema zaeten, opt oest van Broer 
voors. schure.
Bet I pondemaet landen, in voertijden van zalyghe Menno Iwema gebruickt, 
lecht op de Saenboeken.
Bet I cleijn stede opt west van zalyghe Broer Iwema huys, gheeft toe zaemen voer 
toe huijr een golt gulden, den II parten hijr aff den pastoer, dat derde part den 
vicario.

(f. 6v) Item dyt zijn de steden, dat den pastoer toecoemt van weghen den pastorie.

Item I stede opt oest van Colmer Tylle I golt gulden I philips gulden toe huijr.
Item Johan Lenertssen steden I golt ghulden I philips gulden toe huijer.
Item Werner kystemaeckers stede een golt gulden een philips gulden.
Item Lambert goltsmyt een golt gulden een philips gulden.
Item Joris scoemaecker twee karolus gulden ende drie stuvers.
Item Johan smyt een golt ghulden een philips gulden.
Item Jarich cremer II philips gulden.
Item Beernt sloetmaecker een golt gulden een philips gulden.
(f. 7r) Item Roelff slachter twee karoelus gulden.

542  Waarschijnlijk wordt hier ‘naastligger’ bedoeld.
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Item Danyel stijenmetsler XXXII st.
Item Roelff backer een golt gulden.
Item Jacop tymmermaen I golt gulden.
Item meester Hayo scriver een golt gulden een philips gulden.
Item Gerrit Harmen tappers zoon een golt gulden, een philips gulden.
[227] Item Fedde tapper, een golt gulden VII st.
Item Anna, Dyrck tymmermans wyff een golt gulden VII st.
Item Wyttie, zalighe Johan scoemaekers wyff een golt gulden VII st.
Item Apt haltsaegher I½ golt gulden.
Item Sijuck wantsceres een golt gulden, een philips gulden.
Item Wyllem Lamberts een golt gulden, een philips gulden.
(f. 7v) Item Johan leuertscraemer ½ golt gulden.
Item Roerdt slachter ½ golt gulden.
Item schijpper Ente ½ golt gulden.
Item schijpper Lyuwe ½ golt gulden.
Item Eyetije, zalyghe Saspers wyff ½ golt gulden.
Item Wopke calcmaeker ½ golt gulden.
Item de stede van Colmer kercke, myt twee camers stede opt noerdt bij geleghen, 
gelt toe huijr acht hoernkes gulden toesamen.
Item twee caemeren opt zuijdt van pastoers huys, ghelt toe huijer twee golt gulden.
Item Weltes scroer twee philips gulden.
Item meester Gerrit procreur twee philips gulden.
Item Hans pelser I½ philips gulden.
Item Abe ter Laen neghen stuvers, coempt den pastoer die twee parten, dat 
derden part den vicarius.
(f. 8r) Item Ydse int Leghe Landt een pondemaete landen, gheft toe huijr neghen 
stuvers, compt den pastoer de twee parten, det derde part den vicario.
Item Gerrit Lencke Faesma meyer een pondemaete int Lege landt, neghen stuvers, 
den twee parten den pastoer, dat derde part den vicario.
Item Lubbert glaesmaecker een pondemaete landen, gheeft toe huijer XII st., den 
II parten den pastoer, den derde part den vicario.
Item Reyntie Habbetsma op den Wterdick ½ pondemaete in zijn heert, VII st. 
toe huer, coempt den pastoer de twee parten, dat derde part den vicario.
Item Johan Jacop zoon toe Wtberghenhuisen I pondemaete landen inde huer, 
Sint Anna leen bijgelandet, gelt toe huijr XX stuvers.
Item een cleijn stede bijde vicaris stim stede543 op zijt, gelt toe huer negen st., den 
pastoer twie parten, den vicario dat derde part.

543  Waarschijnlijk wordt hier ‘stemplaats’ bedoeld.
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(f. 8v) Dat Heijlighe Cruysleen.

Int eerst heft zalighe heer Douwe als fundator vant Hillich Crusleen, tot het 
zelve leen priester, nae Puesch544 gegeven thien pondemaeten lants, leggende op 
Tachma Landt, daer Gelte Sibema ende Tamme Ege zoon naestlandet sint opt 
oest ende Hessel Hoytzema opt west ende doen nu jaerlicx te huijer: X fl.
Heer Tibbrant heft tottet voorscreven leen gegeven twee ma[n]smat, leggende 
opte Welant.
Noch drie mansmat, oeck leggende upt Welandt, dwelck voers. vyff mansmat 
sint verdusterd, alsoe datter gheen mer bescheijdt van is dan die fundatie brieff 
vermelt ende die priester heft daer aff geen huijr, noch geene profijten.
Tet Meckema heft gegeven tot het voors. leen vier pondemaeten landts, gelegen 
op die Santbolten, Hessel Boytzema upt west ende Iwama opt oest ten naesten 
ende doen jaerlicx te huijer: IIII fl.
Metsche Tyaert zoon heeft gegeven een stede, (f. 9r) leggende op die Wterdijck, 
opt west vande Wech, daer Sint Anna landt upt die ander zijdt ten naesten 
geleghen is, doende te huijer ½ philips gulden.
Broer Ywema heeft gegeven een stede, gelegen in Tollinghe Straete, daer Tzijesse 
cremer op woent, doende jaerlicx te huijer veertich stuvers.

Renten.

Jyt Phaes heft gegeven uut zijn guedt, jaerlix een philips gulden renten.
Saes545 Riddersen heeft gegeven een golt gulden jaerlixe renten, uut Jeppema staete, 
welcke golt gulden jaerlicxe renten ontkendt wordt ende nyet opgeboert wordt.
Tamen Ege zoen heeft gegeven een philips gulden rente uut zijn guedt ende mach 
de philips gulden weder inlossen met XVIII philips gulden.
(f. 9v) Hijlck Syuursma heft gegeven jaerlicx een golt gulden, eeuwelick ende 
arflijck.
Lenert smijt heft gegeven een halff golt gulden jaerlix rente uut sijn huijs, ende 
darfgenaemen willent niet betaelen.
Ant Niwema een hoernkens gulden jaerlixe renten.
Monte Jelcke gegeven jaerlix een ½ golt gulden, ende wetmen nijet waerment 
sueken zal.
Tyarck Sakle zoon uut zijn guedt: I½ floreen.
Wyts Haerkema heft gegeven jaerlix een floreen, ende weetmen nyet waerment 
boeren zal.

544  Lees ‘Paesch’ = Pasen [?].
545  Hierna doorgehaald: ‘Jeppema staete welcke’.
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[228] Item drie yseren koeyen, eertijts vercoft voer XV philips gulden bij zalighe 
heer Reskome, (f. 10r) welcke XV philips gulden men koyen wederom copen zal.
Noch een yseren koe, daer Frans Phaesen heft.
Il, Ycstra Ant zoon geft jaerlix tijen stuvers.
Item Grate Wopke geeft jaerlicx ½ gouden gulden.
Gewte Bosch geft jaerlix XII stuvers.
Jacob cuper een yser koe, daer van geft hij syaers negen stuvers.
Noch uuyt Jeppe staete jaerlix III hoernkes gulden ende uut den witte dircks 
staele546 toe Jeppema huys oeck: III hoernckes gulden.

Deese naebescreven sint de landen ende renten van Sinte Anna leen.

Hijlck Fringe heft gegeven vier pondemaeten, leggende upt Nyecrus Landt up de 
Schalder, Sibema erffgenaemen opt zuijdt ende Bocke Wattema stede opt noordt 
ten naesten, ende doet jaerlix te huijr: IIII flor.
(f. 10v) Int Lege landt een pondemaete gheleghen tusschen Collum ende Tollinghe 
huijs, ten naesten dat Hillich Sacraments leen toe Collum.
Noch twie pondemaeten geleghen bij Hindricks hus int Bardeell, die vicarie opt 
west ende die patroen opt oeste ten naesten.
Noch een mansmat opt landt bij547 Gaepcloester548 ende ½ poendemaete leggende 
bij heer Iws landt, prebendaet tCollum.
Deese voerss. landen heeft Hindrick int Bardeel in die huyr ende geft in allens 
daer voer jaerlicx te huyer vyff philips gulden.
Item noch vier pondemaeten, gelegen op die Wterdijcken, die Wech opt oest 
ende Rytske Awcke zoon opt noert ten naesten, ende doet jaerlix toe huijr: VI 
philips gulden.
Item Ydse int Lege landt heft negen antzen, geft te huijr jaerlix: VII st.
Item Lege landt I½ pondemaeten landts, (f. 11r) gelegen int Legen Landt, uut-
gecoemen van Broer Rennert zoon, ende doet jaerlix toe huijer: XII st.
Een halff pondemaete in Lubbert glaesmaeckers fenne ende doet te huijr: VII st.
Haye in Optwysul dartien antzen, daer van die priester niet weet te cryghen.
Noch ½ pondemaete geleghen toe Baerthema hus, daer aff die priester oeck niet 
weet te cryghen.
Noch twee pondemaeten ende drie angen gelegen int Lege Landt, in Hindricks 
Syuurts landt, ende doet toe huijr twee philips gulden.
Een mansmat in Barhuster Fenne ende doet te huijr: I philips gulden.

546  Vermoedelijk corrupt: wellicht is bedoeld ‘uuterdicksstal’?
547  Hierna doorgehaald ‘van’.
548   Wellicht te lezen als ‘Gaerxcloester’?
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Up die noerderzijdt van Feencloester vier pondemaeten ende doet jaerlix te huijer 
½ loepen rogge. Toe Westen geft ½ pondemaete ende doet te huijr VI flor.

(f. 11v) Renten

Tamme Ege zoon jaerlix achtien st.
Int Juwema jaerlix een halff golt gulden ende secht nyet schuldich te weesen.
Tyaerck Saekle zoon: I½ fl.
Rytske Ant zoon jaerlix: IX st.
Foecke toe Wert van [e]en yzer koe jaerlix: IX st.
Swarte Lyopke heft een yser koe ende geft jaerlix: IX st.
Gerloff Gellema een yser koe ende geft jaerlix daer van: IX st.
Hercke in Siurdema guet, jaerlix een tonne koern.
Groete Wopke een ½ golt gulden jaerlix.
Sappe Bouwema uut zijn goet jaerlix: ½ flor.
Doytze ter Laen jaerlix: XI st. uut zijn guedt.

(f. 12r) Heer Aebele, vicarius in Collum.

Item Wythie in Anya Buren heft VII pondemaeten, dy pastoer op suudt, Gerloff 
Jellama opt west ende Wythie voors. sulven opt oest, gyft jaers XI philips gulden.
Item noch Wythie zes pondemaeten, Hessel Boykama op alle hoeken, gyft acht 
philips gulden ende die eene drie vande zes sprect Ersck Aalama an voer eygen.
Item fijff pondemaeten int Bardeel, de beijde prebendaten naest leegeren, gyft 
vyff philips gulden.
Item Jeldert int Legelant fyff pondemaeten, dye pastoer naest, gyft IIII philips
Item Johan cremer huusstede ende een cleijne fenne omtrent IIII pondemaeten 
achter zijn huijs, ende gyft X philips gulden min en ½ oertzie.
Item twee huussteden opt oest van Johan cremer voors., elck gyft een flor. ende 
een philips gulden.
(f. 12v) Item opt west Jehan cremer vyff huyssteden, elck een floreen ende een 
philips gulden.
Item noch twe huyssteden, als Lysbeth bacster gyft een flor., die ander als Tonys 
riemsnyder gyft I½ fl.
Item noch twe huyssteden opt oest van mys sulfes huyssteden ende plach een 
stede te weesen, geven IIII½ fl.
[229] Item noch VI huussteden in Pelsers Straete, elcken hoerns gulden.
Item bij Pijbe Meckema een huusstede, gyft II hoerns gulden.
Item noch twee pondemaeten opt Honts Fel, de naesten wel ick nyet brengen op 
jaers X st., daer wordt my toe kort in gedaen.
Item noch een ackers landts, opt west Aebijnghe staete, geve ic ten halven bouuen, 
ende jaers plach toe geven XX st.
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Item noch ½ pondemaete an Abijghe Fenne, gyft een oert gulden.
Item eelke pondemaete maect ende heeft III foeten dijcks.

(f. 13r) Landen ende renten, behoerende tottet Heijlige Sacraments leen.
Heer Juw Asgema.

Item een hofstede bijt be pryester huijs, op den staet bijt kerckhoff, omtrent groot 
IX oft X ansen.
Bijbe Meckema lantzaete heeft [e]en stede, ghelt II fl. tho huijr, Walter backer 
uuyt sijn huys ende Wolter tappers huijs thoe naesten op beijden zijden myt hoir 
steden.
Vier pondemaeten in Berne campe, Hessel Boeyckema op beijde zijden, bij-
gelandet bet IX ansen, Hessel voors. opte westerzijde bijgelandet.
Ut een halve pondemaete, Hessel voors. op westerzijde ende Frytthie Alme op 
oesterzijde, bijgelandet bij drie pondemaeten, Benert Sapema op westerzijde 
ende Claus in Oltwoldt op de oesterzijde, bijgelandet bij IX ansen, Bennich inde 
Busch oppe beijde zijden bijgelandet.
(f. 13v) Aedse in Legelandt lantzaete ende gheft jaerlicx toe huijr IIII fl. ende VII 
st. voer deese V pondemaeten.
Item bet een hoftestede in Meckema buren, omtrent groot een pondemaet, ghelt 
tho huijr een philips gulden ende leijdt bij Pijbe Meckema zoon landtsate huys, 
ende Pijbe op beijde zijde de naesten.
Item Abba Beyntija zoon heeft inde huijer XIII pondemaeten, ghelt toe huijr XIII 
philips gulden schaedeloes gelt.
En Johan Altya zoon de naeste oppe oesterzijde ende oppe westerzyde een 
heerwech.
Henrick vander Gouma over de Tylla lantsata, vier pondemaeten bij Pijbe 
Meckema huijs, Pijbe voors. op de zuijderzijde ende pastoer in Collum op de 
oesterzijde ende zalighe Buwe Tadema erwen op de westerzijde tho naesten, 
dysse IIII pondemaeten (f. 14r) doen jaers te huyer zes philips gulden, bet heeft 
Hendrick in de huyr III pondemaeten, leggende int Legelandt, gelt IIII hoerns 
gulden tho huijer, Hessel Boyckema toe naesten op beijden zijden.
Item Tyaerdt Wye zoon een pondemaete in Legelandt, Sijpke Abbema op 
westerzijde ende Hessel Boyckema op de oesterzijde bijgelandet, bet een halve 
pondemaete opt Nyelant, Koert in Oltwolde bijgelandet, bet een pondemaete int 
Legelandt, Sint Anna prester in Collum bijgelandet.
Noch XIIII ansen, Claus Clandt de naeste bet een pondemaete, Grouwe Wyger 
bijgelandet, de summa ys vier pondemaeten ende twee ansen ende doet jaers tho 
huijer zees hoerns guldens ende acht stuvers ende hy macht de dijcken op landt.
Item Jeldert int Leghe Landt heeft een halve pondemate ende III ansen inden 
huijr ende geft daer van IX st. thoe huijr ende Buwe Thadema eerwen sijnt daer 
bijgelandet.
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(f. 14v) Item een hofstede, in Bardeell genomt, der Henrick ende Claus echte 
luijden nu ter tijdt cop549 wonen, hebben inde huijr XV½ pondemaeten ende 
twie ansen, Buwe Jelckema op de noerderzijde ende Ballingh oppe Trema op de 
suderzijde byghelandet.
Bet drie pondemaeten in Galke feen, Alcke toe Phasma Tille oppe zuijderzijde 
bygelandet ende op de noerderzijde een heerwech.
Noch op de Sandbolden vyff pondemaeten, de pastoer in Collum op de oesterzijde 
de naeste, Wabbe oppe Sijl oppe westerzijdt naeste.
Bet alder een pondemaete, Hessel Boyckema op westerzijde ende Benthie, Hylke 
zwaegher, op de oesterzijde bijgelandt.
In Yckema landen een pondemaete, Broer Ywema erffgenaemen op de oesterzijde 
ende Menne Monte zoen op de zuijderzijde bijghelandet.
Item bet twie pondemaeten up de Cloften, Hylcke, zalighe Douwe naelaeten 
weduwe op de norderzijde ende Alcke toe Phasma Tylle op de suderzijde toe 
nasten.
(f. 15r) Item bet een halve pondemaete oppet Wtlandt, Bennert oppe Dijck up 
die westerzijde de naeste ende Gaythie, rechter in Lutkewolde, op de osterzyde 
de naeste.
Item des summa sent XXVIII pondemaeten ende twie ansen ende doen tho huijr 
jaerlicx XXIIII550 philips gulden ende twie keysers gulden.
Item Jenne Eysma een pondemaete, ende lecht mede in zijn landen ende gelt XIX 
stuvers thoe huijr jaerlix.
Item Wopke oppe Dijck heeft inden huer een pondemaete, Foecke tho Busch 
oppe zuijderzijde ende Alcke thoe Phasma Tylla oppe noerderzijde tho naeste 
ende doet een fl. gelt tho huijr.
Noch heft Wopke een stede leggende oppe Dijck, omtrent drie oft vier ansen, gelt 
[230] tho huijr XVI st., Alcke Phasma de naeste.
Item Pijbel inde Busch heft inde huijer (f. 15v) een halve pondemaete, Buwema 
Tadema erwen de naesten, ende doet jaers tho huijr vyff stuvers.
Jencko Phasma gheft jaerlix een halven enckel gulden uut hoer stata, priester nae 
priester.
Item Gerloff tho Banthiema huis heft inde huijr ½ pondemaete, Gerloff zelves 
bijgelandet upde eene zijde ende Synte Anna priester in Collum up de ander zijde 
bijgelandyt, ende doet jaerlix to huijr zes st.
Item Lubbert glaesmaecker heft inde huijr ½ pondemaete ende ghelt thoe huijr 
VII st., Sycko, Izijsko zwaegher, ys daer bijgelandet up deene zijde ende Sent 
Anna priester in Collum op de ander zijde.

549  Lees ‘op’.
550  Verbeterd uit: ‘XXXIIII’.
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Item Foeke Menne zoon in Oldwoldt de gheft jaers XV st. uut zijn heertstede.
(f. 16r) Item Jelle tho Hoghebruch heft inden huijr XVIII ansen, lecht int 
Hontsfel, Gerleff Jellema op de oesterzijde ende op de westerzijde bijgelandet 
ende ghelt tho huijr bij tijden ½ fl. g. ende oeck bij tyden mer als XVIII st. off 
XX stuvers, daer nae dat de jaeren sent.
Item Johan Arys ter Lune heft inden huijr een pondemaete, gheft daer voer tho 
huijr XX st. ende Johan voors. op beijde zijden de naesten.
Bennich inden Busch gheft ut zijn heertstede jaerlix tho huijr IX stuvers.
Al deese voorscreven landen ende pondemaeten hebben drie voeten dijckes.

(f. 16v) Collumerzwaech 551

Item dyt zijn de landen ende pondemaeten, die toebehoerende zijnt die pastorie op 
Colmerswaech, van midlanden.

Int eerst, [e]en fenne, beslooten, omtrent groot IX oft thien pondemaeten, myt 
vier ackeren ende bet twie huyssen ende het heele graslandt heeft in de huijr 
Aenzie Jucke zoon ende geelt toe saemen thuijr, myt noch een mat, Oldtye Mat 
genoempt, V½ fl.
Item vyff pondemaeten medlands, op die Hammen, Meyndt Lolke zoen naest 
op de oesterzijde ende Benna Tiardt zoon naest op de westerzijde ende mach 
omtrent ghelden thuijr II½ fl.
Bet zeven pondemaeten in een stuck, op dye552 Vilanyghe Campen, Popma naest 
op die norderzijdt, Tiardt Mersmema naest op die zuijderzijde, ende mach toe 
huijr omtrent twee gulden gelden.
(f. 17r) Item bet een pondemaete op dye Meerswall, die Mer op die oesterzijde, 
Ede Brongersma arffgenaemen naest op die westzijde ende gelt thuijr XX st.
Bet I½ pondemaeten op die Hamme, Meijndt Lolckema zoon naest op de 
oesterzijde ende Wijbrandt Mersmema naest op die westerzijde ende ghelt thuuyr 
XX553 st.
Bet twie pondemaeten op die Hammen, rijdende myt Benna Tiaerdt zoon ende 
Wibrant Mersmema ende ghelt toe huijr XX st.
Item bet drie pondemaeten up die Campen, Feye naest up die ostzijde, Kancke 
Allema naest op die westerzijde.
Item bet twie pondemaeten op die Wester (f. 17v) Hammen, Sywe Falks nae-
gelaetene wedue naest op die westerzijde, Jenne Wijgher zoon up die oesterzijde.

551  In linkermarge.
552  Hierna doorgehaald: ‘zuijderzijde ende’.
553  Verbeterd uit: ‘XXII’.
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Item bet drie pondemaeten up dye Campen, Jenne Eysmema naest op die 
westerzijde, Tabo Beynodt zoon naest op die osterzijde.
Desse bescreven pondemaeten heeft in die huijr Meijndt Foecke zoon ende geeft 
thoe huijr IX st. men dan III fl.
Item bet die Syll grot drie pondemaeten, Benne ende Jenne Eismema tsamen 
naest op die westerzijde, Wabo Eynte zoon naest op de osterzijde, heeft Meijndt 
Lolkema in de huijr om XII st.
Item I½ pondemaete, Hoppemema Madt genoempt, Jonge Rompt naest op die 
osterzijde, Waba Eynte zoon naest op die westerzijde, heeft indie huijr Jonge 
Rompt om ½ fl.
(f. 18r) Item bet vier pondemaeten op de Westerbalten, rydende myt Jelle Renick 
zoon in Walterswolde, gelt thuijr twee fl. ende een oert goldes.
Item bet I½ pondemaeten, Oldtye Madt genoempt, Jenne Wijgher zoon naest 
op die westzijde, heeft inde huijr Adtzie Jucke zoon ende is boven al gereeckent.
Item IX pondemaeten in een stuck, genoempt Foghelma Fenne, ende geft thuijr 
II fl.
Bet daer bij drie pondemaeten in twee stucken, dyt jaer is daer niet in west.
Item bet een pondemaete bij Enos Oghen, Tyaerdt Brongersma naest op beider 
zijden.
Item bet I½ pondemaeten op die Wormen, Jenne Wiger zoon naest op die 
westerzijde, Lauke Allema op die ostzijde naest, ende in die huijr Jenne Wygher 
zoon, ende gelt thuijr IX st.
(f. 18v) Item II pondemaeten inde Westwolde, Popmema naest op die zuderzijde 
nychil.
Bet vier pondemaeten, die Clockzijmnen554 [231] genoempt, Meijndt Lolckema 
naest op die osterzijde, Broer Jellemama naest op die westerzijde ende ghelden 
thoe huijr XVIII st.
Item een pondemaete bij Wighers Worff, rijdende teghens den pastoer toe 
Westergeest, doet thuuijr drie st.
Item bet een pondemaete in Tyialke fenne, Romke Claus zoon naest op de 
osterzijde, Ants Jeddemema naest op westzijden, ende mach omtrent opbrengen 
vier oft vyff stuveren.
Item I½ pondemaete daer die Wolde, rijdende tegens Redt Pemema, gelt te huijr 
[e]en ½ fl.
(f. 19r) Item vier ackers saedlands van kerckhoff up aen dye Syaedtde,555 daer 
Docke Renicks zoon bijgelandet is op die westerzijde ende dat jongherschip op 
die Zwaech naest op die osterzijde.

554  Lees ‘Clockrijmnen’.
555  Lees ‘Swadde’.
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Myt vier cleyne stucken op die oestzijde.
Bij myt noch twie cleyne stucken, norderzijde dat pastoers huys, Kempo Jeldersma 
naest op die westerzijde ende dat jongerschip naest op die osterzijde. Myt noch 
drie ackeren, van die Zwadde doergaende ut nae die Rijdt, tsamen omtrent vier 
oft vyff pondemaeten in dat gemeen graslandt
Item dyt bescreven zaedlandts heeft Jarich Allema verder in huijr voer II keysers 
gulden ende het ander es een part gegeven toe halve ende een part bruckt dye 
pastoer selven, een part is vacerende.

(f. 19v) Dyt sint de landen ende pondemaeten toebehoerende dat jongherschip op 
Colmerswaech.

Inden eersten ses pondemaeten sedlandt ende graslandt, doergaende landt, Tijets 
Brine huyssen myt hoer kijnderen naest op de oestzijde, Reijndt Buwema naest 
op dye westerzijde, ende gelt te huijr II fl. mijn VI st.
Item bet ½ pondemaete medlandts op de Campen, Romcke Claus zoon op die 
westerzijden, Mecko Roelfsmema op dye osterzijde naest.
Item bet vier pondemaeten bij die Gasten omtrent, Nette Wyger zoon naest op 
die osterzijden, Jenne Eysma op die westerzijde, ende gelden te huijr een fl. myn 
drie st.
Item twee pondemaeten op die Oesthamen, Wijbrant Mersmema naest op die 
westerzijde, Aede Doecke zoon naest op die oestzijde.
(f. 20r) Item bet een pondemaete in Zwaegher Oestwoldt, Benne Tyaerdts zoon 
naest op die westerzijde, Jenne Vighers zoon op die oestzijde.
Item bet een pondemaete bij de Gasten, dye pastoer op Swaegh naest op die 
osterzijde, Alke Tyaerdt zoon naest op de westerzijden.
Item bet drie oft vier stucken, omtrent een pondemaete groot, ende heft inde 
huijr Johannes Hattama, ende twee philips gulden gelden thuijr.
Item bet een pondemaete sedlandt bij Buwe Huyssen, vaer van dye helfte 
toecoempt dat jongerschip ende Wibrant Mersmema die ander heelft.
Item bet een pondemaete sedlandt, osterzijde Wibrant Mersmema huys, Meijndt 
Lolkema naest op dye westerzijde ende dye proest toe (f. 20v) Fencloester op de 
osterzijde, oock die heelft dat jongerscip ende Wibrant voors. die ander helft.
Item hebben Wibrant Mersmema ende dat jongerscip tsaemen twee stucken 
sedlands, op westzijde Wibrant Mersmema huys, Syds Buwema naest op de 
osterzijde, Wybrant voors. zelven op die westerzijde.
Item bet westzijde daer bij hebbende dat jongerscip ende Wijbrant voors. een 
stuck saedlands, Meindt Lolkema naest op de westerzijde ende Wibrant voors. 
zelven naest op dye oesterzijde.
Item bet hebben dat voors. jongerschip ende Wibrant tsamen een besloeten hem, 
Meijndt Lolkema nast op die westerzijde, Ede Bronsgerme arffgenaemen op die 
ostzijde.
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Item bet een acker sedlandt, op osterzijde Syds Hottie zoon huijs, daer dat 
jongerschip ende Wijbrant voors. toecoempt tsamen.
(f. 21r) Item bet dre stucken sedlandens, leggende boven die Weddzie, Meyndt 
Lolkema naest op die osterzijde, dat jongerschip ende Wibrant voors. zelven 
naest op de westzijde.
Item een stuck sedlands boven die Weddzie, Syds Buwema naest op die westerzijde, 
die fenn naest opt oest.
Item bet vier pondemaeten graslandt in dat gemeenne grasland, dat jongerschip 
ende Wibrant Mersmema toe saemen toecompt.
Desse voorscreven pondemaeten sedlands heeft inde huijr Mecko Mersmema 
ende gheeft thuuijr een schijldt.
Item bet een besloeten heem myt een cleijn tuuijn, ostzijde Wibrant Huyssen, 
twelck daer voors. jongerschip allene toecompt.
Item een acker over die Wech, osterzijde Wibrant Huyssen, ende compt allene toe 
den (f. 21v) voors. jongerschip.
Desse voors. landen heeft inde huijr Wibrant Mersmema ende gheft toe huijr 
XII st.
Item bet een stuck sedlands, opt noirdt van Buwe Huyssen, dat jongerschip 
voors. [232] allenne toecompt, een heeft in de huuijr Buwe Jucke zoon ende 
gheft thuuijr III st.
Item een strijnghe sedlands van die Wech up in zuijd bijde Laen, ende heeft inde 
huijer Walta Tiardt zoon ende gheeft toe huijr zes st.
Item bet een stuck grasland in die Reydtfenne, westerzijde die Meer, een ort golds 
rente.
Item beet een acker zedlands myt een cleijn tuuijn, suderzijde de Zwaegher 
kerckhoff, myt II cleyne ackers norderzijde dat kerckhoff, tsamen omtrent III 
pondemaeten groet ende gheft thuuijr ½ fl.

(f. 22r) Westergheest556

Nota dat die landen ende renten vande pastorije van Westergeest volgen in fine.557

Dyt zijn die patroens558 landen toe Westergeest.

556  In linkermarge.
557  In een andere hand later toegevoegd; de gegevens van de pastorie van Westergeest volgen aan 

het eind, op p. 442.
558  Later toegevoegd.
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Item eerst am559 ende stede, omtrent anderhalff anssen groet, pastoer de naeste op 
de suderzijde ende Sijpt Bowsma op de noerderzijde naestleger is. Desse voors. 
stede ghelt nu XVIII st. thoe huyr met de lasten, eerst an een roede wech, ende 
hier toe de schattinghe dije hijer op fallen moechten.
Noch bet de patroen to Westerghest dardehalff pondemaeten medlandt, leggende 
in de Belderen, Ballinck Phaesma arffgenaemen op de zuder zijde naesthlegers 
sent. Dyt voors. medlandt ghelt thoe huijr tue corrent gulden ende een vyer 
stuvers. Op dyt voorscreven medlandt faller oeck lasten; int erst IIII foeten dijck 
ende daer toe de schattynghe de daer op mochten fallen.
(f. 22v) Noch bet den patroen toe Westergeest een koe graessyngh inden 
Haever Fenne, daer Jucke ende Sijpt Bouwsma mede in gelandet zijnt; opt dyt 
voorscreven koegras valler oeck laesten, als dardehalf foet dijck ende daer toe de 
ander schatijnghe die daerop mochten fallen. Dyt voors. koegraes ghelt jaers toe 
huijr XVI stuvers met den lasten.
Noch bet den patroen toe Westergeest een acker bouwlandt, omtrent een ponde-
maete groet, Ballinck Buwma naest op de noerderzijde ende Fedde Ballincx zwaeger 
op de zuderzijde. Desse voors. acker gelt nu een keysers gulden thoe huijr. Desse 
voors. acker heeft gheen lasten, dan de heeren schattynghe die daer jaers op fallen.

(f. 23r) Westergheest 560

Dijt zijn landen ende renthen van dije vicarie van Westergeest, overgegeven bij heer 
Haddo Herkema, vicarius aldaer.

Inth eersten XIX pondemaeten in een fenne, myt een cleyn camp, eynden an 
ombijgraven, haer Baucke prebendarius dye naeste op dye suuderzijde ende dye 
proest toe Fenclooster op dye noerderzijde, dier ick selffs bruckt hebbe, plech 
thuer toe gelden acht off negen philips gulden.
Bet IX pondemaeten landen in dije Bylderen gheheten, dye proest toe Feencloester 
dije naeste op de zuderzijde ende Ballinck Buwema op de noerderzijde, doet nu 
VII philips gulden toe huijr.
Bet een mat landen in dye Bylderen, Lywe Ontyema meyer op dye noerderzijde 
ende Gayke Broersma arffgenaemen op de suderzijde, doet een philips gulden 
toe huijr.
(f. 23v) Bet I½ pondemaeten landen, gheheten dat Honsfel, Harcke toe Westergeest 
dye naeste op dye oesterzijde ende Reyner Falx zoon op de westerzijde, doet toe 
huijr een golden gulden.

559  Lees ‘heem’ [?].
560  In linkermarge.
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Bet VI pondemaeten landen in een bijgraeven camp, gheheten dije Kege, die ick 
selffs bruckende bijn, bij Leppe Boutsma ende Sijpt Boutsma dye naesten op de 
westerzijde ende saetlandt op dije oesterzijde in vele partijen, IIII philips gulden 
renthen estimeert.
Bet III½ pondemaeten landen, die Langhe Braeck gheheten, dye Meer op dije 
westerzijde, Gerrijt Taeckema a[r]ffgenaemen op dije oesterzijde naestlandet. Dyt 
voorscreven lant hebbe ick selffs gebruckt, estimeert op twie philips gulden.
[233] Bet twie pondemaeten snoet waeterlandt in een campjen, daer is meer last 
op dan dije (f. 24r) werden, want een roede quaet waterdijks falt daer op, Sijpt 
Boutsma op dije oesterzijde ende Ballinck op de westerzijde dije naesten, ende 
bruckse selffs.
Bet een pondemaete noch daer bij, alsoe quaet gelijck dat ander, Menen op dye 
Treme op dye oesterzijde, Renger Taeckema op dije westerzijde.
Bet twee pondemaeten, oeck snoedt waeterlandt, op suijderzijde dije Maer, nae 
bij Brueck feen.
Bet drie pondemaeten saedtlands, in wele cleijne stucken, die ick bruckende bijn.
Bet I½ pondemaete landen in de Aenyen, dije pastoer toe Westergeest dije naeste 
op die noerderzijde ende Ballinck (f. 24v) Buwema op de suijderzijde, daer ick 
selffs gebruckt hebbe, estumeert561 en philips gulden thoe huijr.
Bet drie ansen Groe, die stede daer mijn huijs op staet, Macke Taeckema arffgen. 
dije naesten op de noorderzijde ende Sijpt Boutsma op de suijder zijde. Hier op 
deese stede fallen twe roeden weegs opt Meenwaert ende bat twe roeden weegs, 
op dlyckwegh legen.
Item dat huijs der daer op steijt, heb ick maecken laeten ut mijn eeghen budel, 
ende waren alle jaren wal vier oft vyff gulden bijhoeftich, is toe aldermynsten.
Bet drie pondemaeten landen bij Steendam, Ontije Ontijema dije naeste op 
suiderzijde ende ons pastoers meyer op dije noerderzijde, verhuert voer twe 
keysers gulden.
(f. 25r) Bet I½ pondemaete landen in Oltwoldtmer Meeden, die Dyort Jellema 
in dije huere heeft, gheheten inden Gaijkeren, Dyort voors. selffs die naeste op 
beijden zijden, facit I½ keysers gulden thoe huijer.
Bet I½ mansmadt, daer dye proest toe Fee[n]cloester opt noerdt ende suden 
bijgelandet is.
Item bet een stede landts, omtrent II½ ansen groet, die vicarius voors. huijsstede 
opt oest ende dije Wech bij dat saetlandt opt west. Dyt voors. landt, myt twe 
koeyenganck in de vicaris landt, hebben die gemene meent genoemen vanden 
voors. vicarius ende hebben dat tot een costerije gegeven, om des willen dat dije 

561  Lees ‘estimeert’.
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voors. vicarie bezwaert was, oft toebijhoerden dije clocken toe luijden, twelcke 
sall moeghen wyff keysers gulden oft V½ in vaels562 wesen des jaers.
Item noch een pondemaete snoedt waterlandt, dije Sijlroed op dije westerzijde, 
Dowe Jelsts arfgenamen up dije oesterzijde.
(f. 25v) Item hier boven heeft die vicarius last XIIII roeden ende I½ foet sware 
dijcken jaers toe maecken toe mynsten.
Item bet zoe563 hebben dye pastoer toe Westergest ende die voors. vicarius 
toesaemen VII fl. renthe, der die pastoer XXIII st. toe voeren utboert, daer Johan 
op Trema naelaeten weduwe inden huijr heeff.
Item de Hynxte Fenne ende de Koe Fenne ende de Stijckel Fenne sijnt tegaeder 
groot XIII½ ponsmat. Dese voors. fenne bruket de pastoer sulffs, int jaer van vijr 
plach toe huijr doen elke ponsmat negen stuvers, nuu mach te stede huur doen 
een philips gulden ende de pastoer is bij (f. 26r) gelandet opt zuijdt ende Gelke to 
Steenharst myt hoer kinderen opt noort.
Item in Suder Mede sijnter ses ponsmaeten, plach int jaer vijer, vyff ende zes doen 
toe huijr een yder ponsmaeten oeck negen stuvers ende nu doet te huijer [e]en 
philips gulden, daer bijgelandet is Gelke ter Harst myt hoer kijnderen opt suder 
ende Tyerck Bolns ende Sijpt Jan zoon opt noerd, bet bijde eene ponsmaete is 
gelandet noch Tyerck Bolns opt sud ende Balla Gowema kijnderen opt noerd, 
Claes Halffwassen bruket nuu dese voors. zes ponsmaeten.
Item de Kote sijnt VII ponsmaeten, plach over vijertich jaer toe huer te doen 
elk ponsmaeten een oert golts ende nuu doet XX stuvers toe huer, daer nuu 
Claes Jacobs bruket, daer bij gelandet is die pastoer sulffs opt noerdt ende Jellinge 
erffgen. ende Ballama erffgenaemen op suderzijd.
(f. 26v) Item Cleijn Cotema is II½ ponsmaeten ende over vijertich jaer plach to 
huijr te doen elke ponsmaeten [e]en orts golts ende nuu doet XX stuvers toe huer, 
daer nuu de pastoer bij gelandet is an beijde zijden, an zudersijd ende nordersijd, 
dat bruket Claes nuu.
Item de Hoge Droge Harst is vijer ponsmaten, dat bruket Claes Jacobs. Elke 
ponsmaeten plach to huijer doen acht stuvers over vijertich jaer, nu doet toe huijr 
de ponsmate XII stuvers, daer bij gelandet is Thijerck Bolis ende Sijpt Jans zoon 
op noerdsijd ende de pastoer sulffs op die suderzijd.
Item de Brande Harst is vyff ponsmaten groot, daer bij gelandet is tlant an de 
noerderzijdt ende Anke Butsma an de suderzijdt. Het plach eertijts to huer te 
doen een yder van dijen acht stuvers, ende nuu doet een hoernckes gulden, Claes 
Jacobs bruket dat sulve lant voors.

562  Lees ‘in Waalse gulden’ [?].
563  Hierna doorgehaald ‘heeft’.
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(f. 27r) Item noch een camp landen bij Tollynge huys, is II½ ponsmaten ende II 
ansen groet, Bocke Decker plach eertijts inde huijer toe hebben om XXX stuvers, 
daer Tollijnghe om heer gelandt sijn ende de Zwatte uyt [234] noerdt; nuu doet 
de camp voors. to huer XL stuvers ende Claes Jacob bruket nuu.
Item bet de Cortelinge IX ansen, plach to huer doen zeven stuvers, nuu X stuvers; 
dijt bruket Claes Jacobs, daer bij gelandet zijnt Aucke Borsma op de suderzijd 
ende Gelke to Harst op de noerdersijd.
Item Colm lege landt een halff mansmat, plach in voertijden toe huer doen 
een schrijcke borger, nuu doet toe huer zeven stuvers, dat bij gelandet is Moe 
erffgenaemen op de westersijd ende Moe Hebtzona arffgen. op de oesterzijd.
Item bet een halff ponsmaeten in Berns (f. 27v) Lege Fen, over dertijch jaer dat 
Berent nu bruket, plach te doen thuijr IIII stuvers, ende nu doet toe huer VII 
stuvers, daer bij gelandet is Jeltijnge erffgen. an beijde zijden.
Item bet zeven ponsmaten int Lege Lant, plach doen to huer elcke ponsmaete IIII 
st., nu doet to huer elcker ponsmaeten zes stuvers mijn een oertijen, dat Gaijke 
Folberts nu bruket, dar Ballama erffgen. bij gelandet zijn opt suijd ende Gelke 
Hoijtzema opde noorderzijd.
Item de Lege fenne opt sudersijd vander kerckhoff, myt den tuijnen, is 
tijn ponsmate groot, het plach in voertijden to huer doen elker ponsmaten 
vyerdenhalve stuvers, nu mach to huer doen stedelick II½ golt guldens, daer bij 
gelandijt is Gelke Hoijtzema op de suderzijd.
Item Benne Eke zoon hert licht een ponsmate, (f. 28r) daer Claes Tymes erff-
genaemen bij gelandet is op de noerder oestsijd ende Yt Faesma erffgenaemen op 
suyder westerzijdt, het plach een hornekes gulden doen toe huer ende zoe doet 
noch to huer.
Item in Frans Phaesma heert op de Hammen lijcht een ponsmaten, plach doen 
toe huuer negen stuvers, nuu doet XX stuvers to huuer, dar bijgelandet is Ype 
Menne zoon myt een halff ponsmaten opt oest ende Frans voors. op west, Frans 
heeft nuu in de huuer.
Item bet opde Ben in Ballama fen een ponsmate, plach doen toe huuer negen 
stuvers, nuu mach doen to huuer twintich stuvers, de pastoer bruket nuu sulffs; daer 
bij gelandet is Wije op de Ben op de osterzijd ende Ydse erffgenaemen op westerzijd.
(f. 28v) Item Zwart Hart steede is III ansen, plach doen toe huuer IIII stuvers 
ende nuu doet XII stuvers to huuer, daer Yt Phaasma erffgen. bij gelandet is opt 
nort ende Ype Menne zoon op suedwest.
Item Meyche Tyerts zoon heert een halff ponsmaeten, doet nuu to huuer zeven 
stuvers, dat nu Rijcke Pope zoon nuu bruket.
Item uut Reeds Gerckes heert geet een hornekes gulden uut, dat sullen Red voors. 
ende Renger Rompt gelick bijtaelen.
Item in Jelte Kempe zoon heert lycht een halff ponsmat inde camp, daer nuu Jelte 
voors. huus nuu in steyt, doet to huuer een oert golts.
(f. 29r) Item op de Wtlandt in Altije Meedlandt, lycht een halff ponsmaten, daer 
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Altye voors. om heer bij gelandet is, doet to huuer soven stuvers, Wije opde Ben 
heft inde huuer.
Item bet III ansen op de Wtland, het lopt doerde Letze, daer Tijercks zoen ende 
Buwe sijn swaeger bij gelandet sijnt op de oesterzijdt ende Hessel Boijkema 
meyer opde westerzijdt. Dyt bruckt de pastoer nu sulffs, ende mach vyff stuvers 
toe huuer doen.
Item vyff ansen landes opde Wtlande,564 dat brucket Thijerck ter Harst, ende doet 
nuu te huuer een ort golt, daer nuu bij gelandet is Thijerck voors.
Item bet een halff ponsmaten op de (f. 29v) Wtlande, dat bruket de pastoer sulffs, 
dat doet nu to huuer negen stuvers, daer bij gelandet is Ype Menne zoon uup 
westensijd ende Monte to Oestermeer ande westerzijd.
Item bet vijerthien ansen opde Wtlande, daer Gelke to Steenharst bij gelandet 
op de westerzijd van de X ansen ende op oesterzyd vande vijer ansen ende Saes 
Borsma in Optwyssel ande westerzijd; dysse voors. thijn ansen, twe parten ende 
doet to huuer XX stuvers.
Item de twe tuynen myt de valder, is omtrent negen ansen groot, dat bruket 
de pastoer sulffs, mach to huuer doen op hoop XXI stuvers, daer om heer bij 
gelandet pastoer sulffs.

(f. 30r) Dyt sint de prebende landen ende renten toe Westergest.

Item hijr na folghen de landen, daer de prebendarius sulven brucken is thoe sijn 
heert.
Int erst, XVIII pondemaeten, daer naest bij gelandet is salighe Mecke Jelt zoon 
naegelaeten arffgenaemen aen beijden zijden ende de proest tho Fencloester ende 
Gherret Tackemema arffgenaemen myt den vicarius tho Westergest, de pondemaete 
een halff gulden myt de lasten de daer op fallen als dijck, dam, schat, schult.
Item bet dree pondemaeten, daer Ballinck Buwema nast is ende Falkert Hatghe 
zoon myt dat een mans mat ende dat ander mat is rydende myt Kort van weghen 
Menne Reijns zoon in Oltwolt, elck pondemaete een keysers gulden myt den last.
(f. 30v) Item bet vyff pondemaeten, daer nast bijghelandet is Sijurt Ydmama ende 
Odde Docke zoon ende salijghe Gherret Tackemema arffgenaemen, [235] elck 
pondemaete XVIII st. myt den last.
Bet dree pondemaeten, daer naest is Reynert Falkers zoon ende Falck zijn broeder, 
de pondemaete een keysers gulden.
Bet twe pondemaeten, dair naest is Edde Brongersma arffgenaemen, de ponde-
maete een keysers gulden myt de lasten.

564  Er staat eigenlijk ‘Wtlarde’; hier verbeterd.
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Bet I½ pondemaete, een golden gulden myt de lasten.
Bet een pondemaete, een ½ gulden.
Bet I½ pondemaete, verhuijrt myt den dijck, een golden fl.
(f. 31r) Bet een II pondemaeten satlandt, dat is wat God gheft.
Item dat verhuert XIIII den pondemaeten een meyer, daer voer tho huijr thien 
philips gulden, ende dar schat ende schult in tho korten.
Item noch VI pondemaeten watterlant, dair wij selden wat off hebben.
Item op desse voorscreven landen fallen XII roden dijckes, als thoe weten, in 
Oltwolmer Schoe drie roden ende II foeten ende ander IX roden sijnt watterdijcken 
ende weldijcken ende tho elcke tijt Jacobii ende Martinii XVI stuvers to jaers tens 
butten alle ander schat ende schult.
(f. 31v) Item noch bort de prebende uut een bij diesser syl hert, het Thomas VII st.
Bet uut een heert van Sije Buwama opt Feen dar wont Buma, een schijlt.
Bet dree verndel rogge van Bennert Sappema jaers.

(f. 32r) Oltwolt 565

Item dijt sijnt de landen, behoerende thoe die kercke in Oltwolt.

Item inden eersten een kaemp lands, ghelegen bij Oltwalmer Sijel, daer Menne 
brucket, omtrent I½ pondemaeten groot, Poppe Mellema den naesten ande 
westerzijde ende Dijck Date an de suderzijde, ghelt thoe huijr XXXVI stuvers.
Item bet een pondemaete in salijge Ant Bennema heert, daer Dijrck Jan zoon 
bruket, gelt tho huijr een halff enckel gulden.
Item bet een cleijn mansmat, gelegen inde Anijen, Buwe Gherff zoon naest op 
de noerderzijde ende heer Bauke op de suderzijdt, ghelt toe huijr (f. 32v) een golt 
gulden, dae [...]566 inder huer heeft.
Bet een pondemaete op die Eeddate, daer Broer schomaeker bruket, gheft toe 
huer X stuvers.
Item bet omtrent twe pondemaeten in de Warra, daer Frans Sijsma de naeste op 
beijde sijden is, gheft Frans meyer Dauwe toe huer XII st.

Item dese landen behoeren totten pastorie in Oldwoldt, in Colmerlandt.

Item inde Anijen zes mansmat, bruijket inde huijr voer X philips gulden en 
genoempt Zyds Willem zoon, Fencloester naestlandet.

565  In linkermarge.
566  Naam niet ingevuld.
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(f. 33r) Item [e]en pondemaete opde Westermaer, Hecko to Westergeest naest-
landet, Zydts voors.
Item [e]en pondemaete, Mant Bennama heert, daer Dijrck Jansen woent, ghelt 
XIII stuvers.
Item II pondemaeten opte Wester eggen, bij Nijckama Koefenne.
Item ses mansmadt bijde Tijlle weeghs eijnt, bruijckt pastoer selvest, Taeke 
Rytsma opt west, Wopke Wansma arfgen. opt oest.
Item IIII pondemaeten opter Twonghen heert inden huer, Frans Zijsma opt west, 
Kort myt zijn adherenten opt osten.
Item II pondemaeten opten Twingh, daer (f. 33v) Jelt Allama heeft mytten acker 
zaetlant voir II philips gulden ende XX st., Herman Peter zoon opt ost, bijden 
voors. II pondemaeten prebende opt weest.
Item bet [e]en pondemaete opter Wester Egghen, daer Eesck Allama de huijr voer 
gheeft, Wijgheer ter Lune opt west ende Ype opt oest.
Item bet II pondematen opt west vande voors. zes mat, Buwe Buijtzens zoon opt 
west, Jelt Alle ost.
Item II mansmat in Lubbama Campen, Eesck Allama opt zuijden, Sappe Buwama 
of Remdt Bauwama arfgen. opt norden.
Item II mansmat in Deijnghe Fenne, Bennert Sapama opt west, Tzyart opt ost 
naestleger.
Item omtrent XIII pondemaeten, daer Koert ende Heert bruijcken, Fencloester 
opt weest, Koert selvest opt ost naeste.
(f. 34r) Item II pondemaeten in Heijntze Koefenne, gheen utwesen landt.
Item vyff pondemaeten graslandt, teijns pastors ackeren, tusschen Frans Zijsma 
ende Koert Peters.
Item neghen ackeren zaetlant opt nort van pastors huijs, tusschen Frans Zijsma 
ende Koert Peters zoon.
Item een acker zaetlants bij korten huijr, prebendarius opt weest, Koert opt osten.
Item III ansen zaetlants, bij Bennert Sappama huijs, Bennert op beijde zijden.
Wan dese landen voors. bruijckt pastor selvest ses mansmat hoijlant, vyff pondemae-
ten [236] graslandt, acht ackeren zaetlant ende [e]en hijem bijden kercken,(f. 34v) 
ende bort voer de anderen thuijr XXX philips gulden ende anderhalff lopen coern.
Item opte voors. landen vallen XII roden zwaer dijcks.

Item dese landen horen totter prebende in Oltwoldt, in Colmerlandt.

Item IIII pondemaeten inde Buken, gegeven van Haije Boijckema, ghen uut-
gewesen lant.
Item een half mat bij Tallijnghe huijs, utcomen van Wouter Herst ende dit is eertyts.
Item Ymeke Boijckma heeft ghegeven thuis een stede, bij II pondemaet medlands 
op dij Tuongen bij der Tijlle, ende eenen acker (f. 35r) saetlande tegen Peters, bij 
dese II ponsmat, pastoer opt ost, Koert myt zijn volck opt west.
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Item bet dije halve kegh opper oesterzijden.
Item bet dije Warten alte jaer XV pondemaeten, Poppe Mellema opt oest, Tijordt 
oeck opt oest, Koert opt west.
Item bet dije halve fenne, daer Wopko huijs in staet, Wijbren Wansma opt west, 
Frans Sysma opt oest.
Item Buwe Buwama heeft gegeven den Grooten Acker bij Taeke Rijtzma huijs over 
den Wech, Eesck Allama opt west, Rijntijme wyff mijt hoer kijnderen opt osten.
Item Esck Allama heeft gheven II pondemaeten (f. 35v) op dye Langhe Hameren, 
bij een lijggen up Zwemmers Merswal, ende nu Eesck Allama op zuijden.
Item Jencke Brongersma heeft gheven een mansmat medelants oppe Wester 
Eggen, daer Brongersma bij gelandet zijnt opter zuijdersijdt.
Item Gaythe Ghaytziama heeft gheven I pondemaete op dije Wester Eggen, daer 
dije persone bij is ghelegen myt een ponsmaet; dese ponsmaet hoort mede inde 
voors. vier ponsmaten.
Item Abe Zijsma heeft gheven den acker, dije Wester Acker, teghen den Prijester 
Tuijn over.
Item Wije Buema dochter heeft gheven een arns gulden renten.
Item die pondemate Eetloms op die Harsten ende plech toe gelden een loepen 
rogge, Mecke Jelt zoon erffgen. opt noort ende Eesck Allama opt west.
(f. 36r) Item Hijlck Wopke wyff opte Wijgaest, heeft geven een pondemaete in 
dije Koefenne bijde Worden, daer Boijcke [e]en Ans gulden voer gheft te huijr, 
ghen uutwesen lant.
Item hoer soen Beijnth heeft gheven acht ansen in Wate Fenne, Eesck Allama opt 
zuijden, Pope Mellema opt norden.
Item Hijlke Wopke wyff heeft gheven de halve tuijn oppet noert oesterzijde van 
Ewe Reijckema huijs, Lutke Beijnts vader.
Item Menne Foecke soen heeft gheven II ackeren, gaen van Johan Wijbrants 
heem an recht uut doer den tuijn, der Wijbrant afsloetet, daer hem die prijsteren 
die huijr voer plech te gheven, Ballinck Buwema opt westen, Kort opt oesten.
Item Froue Jeppema heeft gheven ½ acker daer bij an suijder eijnde, Popa 
Mellama opt west, Koort Peter zoon op osten.
(f. 36v) Item Betz Feijama heeft gheven dije zeven lutke ackeren opt Feen, bij dat 
Jonghe Holt, Fencloester opt west, Jucke arven opt osten.
Item Gijldt Aijckema heeft gheven [e]en mansmat meedlands lijggende op dije 
Wester Eggen, strecken an dije Trema, Reijnt Bouwama eighen opt nort, Peter 
Korts arven op zuijden.
Item Dyurts Jeppama heeft gheven II mansmat, Ballinck Buwama opt nort, 
Bennert Sapa opt zuijden naeste.
Item Meint Dema heeft gheven zes pondematen medlands, in die fenne indije 
Twijngele, Pope Mellama opt ost, Mecke Jelts zoens arwen opt westen.
Item Thete Jeppa Douwama huijsfrouwe heft gheven anderhalve pondemaete 
saetlants opt feen, toe dat jongherschip in Oltwolt, voer hoer zijel ende frenden 
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zijelen toe bijdden, prijester nae priester, als Sybroch den suster ende alden 
anderen van horren geslechten.
(f. 37r) Item Wijlck Beijnt Boersma zoon, dije een koe heeft gheven.
Item Nette Hammersma ende Rensck zijn huysvrou hebben gheven [e]en arns 
gulden toe de prebende in Oltwold, prijester nae priester.
Item II ackeren bijder Prijesterdam, tsamen [e]en pondemaete, Ballinck Buwama 
opt west, Dzijort Jellama opt norden.
Item bet [e]en pondemaete zaetlant bij Tiorts huijs, Koert opt osten naesten.
Item de prebendaet boert van Steven zijn mayer thuijr voer alle dese landen XXI 
fl. ende holt II koijen thoij ende to gras. Op dese landen vallen XII roden ende 
III½ voet dijcks.

(f. 37v) [237] Dyt sijnt dij landen van dye pastorye to Weste.567

Ten aersten 15 pondematen yn eijn begraven veijn, lijget bijden Suynemer, dy 
pondemat verhurt voer 18 st., hijr op dijt lant heb ych 20 voten dijcks.
Item noch heb ych 5 pondematen bij den Lijckwech yn eijn beslaten veijn, dij 
ych selve bruck, hijr heb ych op 20 foten dicks, paslijck goeyt dijckleger.
Item noch heb ych II½ pondemat liggen tusschen dat Crus ende gemene vech dar 
min na Collum geijt yn ende beslants veijn, dij pondemat heb ych werhurt vor 18 
st. Op dijt lant mack ych den wech so wer als dat lant strecket. Noch hijr boven so 
mack ych op dijt lant 5 rounen dijcks mijn 2 voeten, ouch paslick goeyt dijckleger.
Item noch heb ych 2 pondemaeten liggen in Annium, (f. 38r) dat ych zelve bruck, 
dor Anne opt Fene ys mijn neste bijgelegen op dy norderzijde, Thomas in Altwalt 
op dij sudersijde, op dijt lant mack ych ende halve rode dycks, quat dijckleger.
Item noch heb ych I½ pondemaeten, korts hijr bijgelen,568 dor mijn nesten sijnt 
her Heddo opt dij suderzijde ende Ype op dij Wygeyst op dij norder sijd, dat 
wylcur569 lant ick zelve bruck ende mack hijr op 4 voten dijcks.
Item noch heb ych 2 pondemaeten bulant, dat ych zelve bruck, liggen bij mijn 
hus, dor ych op mack 3 voten dijcks ende eijn stanije moet holden myt holt ende 
plancklen ende saden, dat my alle jars comet to staen eynen halven philips gulden.
Item een pondemaeten ys my heynn groeijt, dor mach ych op 4 roden wegs, op 
mene werf.
(f. 38v) Item noch heb ych 2 pondemat lijggen in dat lant der vykarijen in Oltwalt, 
dor hij my afgevet eijn halven philips gulden salvs gils, dor macht men op 4 voten 
dijcks in Oltwalder scoryt.

567  Lees ‘Westergeest’.
568  Lees ‘bijgelegen’.
569  Lees ‘welke’.
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Whestergeest.570

Dyt 571 zijnt dij landen der pastorie van Wertergast,572 dij hij bruket, eynde wech nou 
der tijt.

Dy abbet van Dochum heyt herwormals van dy pastorije van Wertergast genamen 
ende lantsat van 43 pondemaeten, liggen in beslaten vennen ende dat bulant 
ligget wor myn doeyr, dat wylcur573 zeggen ende betugen alle dij hele geburen, 
dy aldus to wesen, angeseynt dat ych den cast neyt krigen mach, so do ych myn 
beclack ende begeyr, dat gij frome heren my behulpelick wylt wesen ende helpen 
my, dat ych weder crigen mach dat geijn, dat hervormals dor to heijst574 gehoert. 
Dyt beken ych her Wilhem, pastor to Westergast, myt mijn egen hant.575

(f. 39r) Dijt zijn de landen ende renten, hoerende die tot Meckema proven ofte frij 
len als naescreven.

Then ersten omtrent XX pondemaeten bijde Hogie Bruggie.
Item omtrent XX pondemaeten ter Luye, daer Wibet gebruckt.
Item omtrent XX pondemaeten to Dorp, daer Eijd Anna gebruckt.

Dit zijn de steden.

Item omtrent XI steden op de osterzijdt van die Telle.
Item noch tue steden en daer zijn elefs hus op stet.
Item noch die stedie daer nast aen.
Daer hebben mer landen toegehort, als mij gesseijt is, daer bij576 ander luden 
possedert worden etc.577

[237]

570  In linkermarge. Dit stuk tekst (‘Whestergeest t/m egen hant’) staat bij Van Leeuwen op 
pagina 232 afgedrukt.

571  Hiervoor doorgehaald ‘Item’.
572  Lees ‘Westergast’.
573  Lees ‘welke’.
574  Lees ‘heijft’.
575  Hierna doorgehaald: ‘Dyt beken ych her Wil.’.
576  Hierna doorgehaald ‘aylden’.
577  De volgende folio is blanco.
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12. Opsterland

(f. 1r)578 [91] Opsterlandt 579

Beetz
Beexterzwage
Otterterp
Uredorp
Sigerswolt
Duyrswolt
Wangeterp
Hemrijck
Leppenhuysum
Wispele
Cortezwaegh
Langezwaegh

(f. 2r)580 [Beets]

Dit syn de patroenslanden toe Beets, aldaer patronerse581 is Sinte Geertruyt.

Die voors. patronisse heefft zeeve roeden landts aende oisterzijde in Baucke 
Gerbis saete op ende uuyt vanden maet582 andt Dyep.
Item inde saete landts aldaer Jan Alberts woondt, heefft die voorschreven 
patronesse vier roeden landts vanden maer an dat Dyep.
Item die voors. patronisse heeft noch een cleyn arff landts aldaer nuu op woondt 
Fedde Wybe zoon, ende de huysingen, die daer oppe staen, hooren hem selffs toe 
nuu ter tyt ende is seven roeden breedt, daer Jan Alberts opt oist ende Renick 
Jellis erffgenaemen opt west, vanden maere uuyt andt Dyep.
Item Andries Peters zoon heeft in gebruyck VI roeden landt, die de voors. 
patronissa toe behooren, Utzie Syeurts opt west ende [92] Gottert Wigles opt 
oest, vanden Maer ant Dyep.

578  Het handschrift van deze grietenij is anders dan dat van de voorgaande grietenijen.
579  Hoewel deze grietenij tot het kwartier Zevenwouden behoort, komt het handschrift echter 

achter Kollumerland; bij Van Leeuwen op bladzijde 91 t/m 100 (Zevenwouden).
580  De vorige folio (f. 1v) is blanco.
581  Lees ‘patronesse’.
582  Lees ‘maer’.
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Dese voors. roeden hebben een yder roede van oldts te huyr gedaen VI st. ende gelden 
als nuu nyet meer.

(f. 2v) Item die voors. patroen heeft noch drie pondematen maeden op Westerbuere 
Fenne, tusschen Sybe Syeurdts opt west ende Ryeurdt Jans zoon opt oost.
Item noch acht pondemaeten inde Kolde Hoerne, daer Wytze Tyaerdts naest 
bylandet is op beyden zijden.
Item de voors. patronisse heeft noch XIIII pondematen landen, leggende toe 
Wangehuysen by Oldeboorn, daervan de helft geleegen is op die suydersijde 
den Olden Sydweyndt ende dat ander opt noordtzijde, daer nuu een weduwe in 
huyr heeft, genoempt Seyts Peters weduwe, ende gheefft nuu daervan VI philips 
gulden toe huyr.
Onder stondt geschreven:
Ick, heer Johannes Coeps, pastor in Beets, belye als vors. ys.
Actum anno XVc XLIII den XII martij.

(f. 3r) Dyt syn des pastorielanden in Beets, overgegeven opten XIe martij anno XLIII.

De pastorielanden in Beets, tposses erst is gelegen op ende uuyt tusschen Wytthie 
Tyaerts opt oost ende de vicarie toe Beets opt west ende is XVI roeden breet.
Item noch heeft die pastoor an zijn pastorie een stuck landts int west eyndt van 
Beedts, Jan Reeuwaerts opt oost syde ende Wyttze Tyaerdts opt west, ende de 
vicarielanden ende Zwetzie Syuwerts landen mede naestlandet.
Item noch heefft die voors. pastoor tot zijn pastorie XIIII ponsmaten hoylanden, 
geleegen inde Kolderhorne, Wyttzie Tyaerdts naestlandet opt west ende Fedde 
Betzies naist opt oist.
Item noch heeft vyff ponsmaten in Bexter Werren, die vicarielanden opt west 
ende Jan Reuwarts opt oost naistlegers.
Item noch heeff die pastoor voorschreven (f. 3v) vyfthien583 ponsmaeten inden 
Noordera Gare, die gaewech naist opt suydt ende Folckert Allerts opt noordt

Dese voorschreven landen sent tsamen metten anderen overgegeven inden aenbrengh 
vanden floreen rente op fyfftiendehalve fl. ende solde nuu nyet meer doen dan halff 
meer als IX st.

Item die voors. pastoor ontfanght oock jaerlix vanden bouwhuysen in Beets twaleff 
olde schylden, ende een ytelycke schyldt wordt betaeldt met XXII½ stuvers.

583  Hiervoor doorgehaald ‘Item’.
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Dyt zijn de vicarielanden te Beets.

Die vicarie te Beets is tyen584 roeden breet aldaer, die pastorie opt oost zijde ende 
Johan Goeytthies landen opt west op ende uuyt.
Item noch twe math hoylanden opt westeynde van Beets, naest die pastoors 
landen.
(f. 4r) Item noch vyff ponsmaten in Beetzer Werren, oock naist pastorielanden.
Item noch vier madt inde Gaerren, tusschen Reenick Jaens opt oist ende Bruyn 
Wigles zoon opt west.

Dese voorschreven landen syn inden aenbrengh vanden floreen rente overgegeven op II 
floreenen ende solden nuu wel ghelden IIII floreenen.

Item de vicarius ontfanckt vande bouhuysen in Beets twaelff olde schilden, gelijck 
als van den pastoor voorgeschreven staet.

(f. 4v) [Beetsterzwaag]

Dyt zijn de patroenslanden op Betzerswaech.

Item die voors. patroon heefft ses math meeden, inde Gaerren genoempt, Aeytzie 
Tiebbis ande suydersyde ende Sybe Syeurdts aende noerderzijde, ende zolden nu 
toe huyr doen een floreen.
Item een floreen rente uuyt Syeurdt Wiglis posses in der Uuyterbardt.
[93] Item die voorschreven patroon heefft een rode landts in Luytgen Lamberts 
posses ende boert daer jaerlycx van toe huyr vier flaems.
Item die voors. patroon heefft in Foecke Saeckis posses twee roeden, mar de erff-
genaemen voors. willen den roedtal nijet willich admitteeren, maer willen wel 
jaerlix die huyr geeven acht fleemschen, alst van oldts geven is, sonder becantnis 
van landen.
Anders en heefft de voorschreven patroon geen landen noch renten nuu.

(f. 5r) Dit syn de pastorielanden te Beetsterswaech.

Die pastorie op Beetsterzwaegh is tyen roeden breet, Sytzie Auckis erffgenamen 
aende oesterzijde ende Rencke scroor aen de westerzijde.

584  Verbeterd uit ‘tyeen’.
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Item noch heeft die voorschreven pastorie X roeden, genoempt de Uuyterberdt, 
ende is halff landt inde lancte aenden Dijck opten suydt, Focke Saeckes 
erffgenaemen op de oisterzijde ende Folcquert Allerts zoon op de westerzijde 
naestlandet.
Item tot voors. pastorie zijn int eerst vier mat maeden in Bexterwerren, Syttye 
Auckes erffgenaemen op de oesterzijde ende Johan Luytgens opt west zijde 
naestlandet.
Item noch acht math in Bexterwerren, Guttert Wigles op die oesterzijde ende 
Gaele Wobbes585 op die westerzijde naestlegers.
Item noch vier madth in Bexterwarren, Abele (f. 5v) Sygers op de oister zijde ende 
Allert Lyuwes op de westerzijde naistlandet.
Item ses math boven den Gaeuw, Swetzie Halbis op de oisterzijde ende Jeyp 
Sygers op de westerzijde naistleegers.
Item twee ponsmaeten in Bexterwerren, heer Fedde pastoors landen inde Corte-
hemmen op doosterzyde ende Rentzie Syttzies op de westerzijde naistlandet.
Item noch twee ponsmaeten byden Breeden Wech aende westerzijde ende Teye 
Aeblis landen an voort aende westerzijde daer naest by.
Item noch acht math inde Quaerns, Teye Aeblis landen ande westerzijde ende 
Teye Sybrandi aen de oisterzyde naistlandet.

(f. 6r) Dese voorschreven landen zijn tsamen inden aenbrengh vanden floreenrente op 
twee floreenen ende solden nuu wel gelden ses fl., by voerbeteringe der landen.

Item die pastoor heeft ende ontfanght vanden bouwhuysen des voorschreven 
dorps voor pacht de somme van rogge ende de sommige geldt, de somme van 
neegen florenen.

[Olterterp]

Dit syn de patroenslanden in Otterdorp Sancti Ipoliti.

Twintich roeden landts, twelck genoempt is Gaewenge (f. 6v) Landt, ende is 
ledich woest holtlandt, waervan Broer Jouckis erffgenaemen an beyden zijden 
naestgelandet syn op ende uuyt.
Item aengesyen dat desse voors. landen leege woeste landen zijn ende mooge geen 
meyer foeden ende solden geen twee floreen to huyr gelden, zijnse vanden foeghden 
ende meent den voors. pastoor consenteert aen zijn pastorie te gebruycken.

585  Verbeterd uit: ‘Wopckes’.
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Item die patroon voors. heefft noch twee ponsmaeten hoylanden, geleegen in des 
Pastoors Marschen buyten teyns aendt posses inde Vier Groote Maeden ende is 
oock den pastoor consenteert te bruycken.
Onder dese stondt gesc.:
Heer Egbertus, pastoor in Otterdorp subscripsit, anno XVc XLIII opten Xden 
martij.

(f. 7r) Des pastorielanden in Otterdorp.

Die pastorie in Otterdorp ys breet twintich roeden bouwlandt, feenlandt ende 
graeslanden, wair van ys naestgelandet Broer Jouckes erffgenamen opt oistzijde 
ende Syeurdt Oeds zoon op de westzyde.
Item tottet voors. beneficium syn int eerst thien pondemaeten maedlanden, daar-
van opt oost naist bygelandet ys Sipke Engberts zoon ende opt west Douwe 
Fockis.
Item noch vier pondemaeten by dat Oldehoff, daer by opt oest gelandet is Garben 
Wobbis ende opt west Syurdt Boelens erffgenamen.
Item noch zijn zes pondemaete boven [94] den Gauw, daervan naist bygelandt is 
opt oost Tyebbe Aeyttzies ende opt west Pieter Douwes.
Item noch heefft die pastoor voors. tot syn beneficium (f. 7v) thien roeden leege 
landen, op welcke nuu de kercke is staende, dairby naestgelandet ys opt oost Asse 
Feddis ende Elle Feddes opt west.
Desen bovengescreven pastoors landen staen inden aenbrengh vanden fl. rente 
op II½ fl. ende solden nuu ten utersten nijet meer gelden dan ses philips guldens 
jaerlix.
Item daer syn seven principael huysen int voors. dorp, uuyt welcker die pastoor 
jaerlix toe pachte ontfanght van elck huys twe karolus gulden. Somma XIIII 
karolus gl.
Item noch heefft de voors. pastoor recht ende oirloff jaerlix twee dachwerck torffs 
toe graven op des patroens feenen.
Onder dese stondt geschreven:
Egbertus Dwingel, pastoor subscripsit, anno XVc XLIII, die Xa martij.

(f. 8r) [Ureterp]

Dyt syn des patroons landen in Uredorp Sancti Petri.

Die voors. patroon in Uredorp heefft XXXVII roeden landts, dair van opt oistzyde 
naest by is Wytthie Sibes weduwe ende opt west Goeyttien Tyeblis.
Item vyff ponsmaeten maden inde Maerschen in Bocke Lyuwis kamp, dair des 
pastorie landen an beyden zyden naestgelandt is.
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Item noch twee ponsmaeten maeden in Bexterwerren, Geert Claes zoon opt 
oostsijde ende Wytthie Bruyns zoon opt westsyde naestgelandet.
Item noch heeft de voorschreven patroon XX roeden landts, dair Syeurdt Douwes 
opt oostsyde ende Gaele Woebis opt westzijde naistlandet.
Item noch heefft de patroon twee ponsmaeten maeden (f. 8v) in Bexterwerren, 
Teye Aeblis opt oistsyde ende der pastorie landen opt west naest bygelandet.
Item dese bovengeschreven landen, die by roeden leggen, syn leege feenlanden, 
heedlanden ende met kroppelholdt beloopen, datse alle tsamen nuu ter tyt scharp 
moogen toe huyr doen VI floreenen.
Onder dese stondt gesc.:
Ludolphus Egberti in Uretorp pastor, anno XVc XLIII, den Xden martij.

Dit zijn der pastorie landen van Uredorp.

Inden eersten, ys die pastorie586 toe Wredorp XXVII roeden landt inde breete 
op ende uuyt, dairby naestgelandet is aende (f. 9r) oesterzijde de Geestelycke 
Maeghden toe Groningen ende Pieter Douwe zoon opt west.
Item tot de voors. pastorie syn vyfftehalve mat hoylandt inde Marschen, daer 
Pieter Douwes opt oost ende Gaele Woebis opt west naestleger is.
Item noch dardehalff ponsmate inde Marschen, daervan Gaele Woebis opt 
oostzijde ende Allert Lyeuwe zoon opt westsyde naest is.
Item noch vyff pondemaeten, daer des patroons landen toe Uredorp opt oost 
ende Sybe Tamme zoon opt west naest is gelandet.
Item noch twaelff ponsmaten hoylanden in Bexterwerren, daervan Luytgen 
Geerts opt oostsyde ende Syuwert Boelis erffgen. opt west.
(f. 9v) Item noch ses pondemaeten in de Koldehorne, daerby naestgelandet is an 
de westerzijde Peter Douwis.
Item noch heeft de pastoor voors. int gebruijck negendehalff roede landts, 
daervan an beyden zijden naestlandet is Sybe Tamme zoon.
Item noch heeft de pastoor voors. in gebruijck XVI roeden landts, daervan 
naestgelandet is opt oost Douwe Tyeblis587 erfg. ende opt west Egbert Roberts.

Dese voorschreven landen syn lege heedlanden, holdtlanden ende feenlanden ende zijn 
langhe uuytgaende landen.

Item noch heeft die voors. pastoor in gebruijck achtendehalff roede landt, daervan 
Peter Douwes opt oistzyde ende Egbert Roberts opte westzijde.

586  Hierna doorgehaald ‘landen van’.
587  Verbeterd uit: ‘Tyebbes’.
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(f. 10r) Item dat landt ende principael pastorielandt zijn corte landen ende gaen 
nijet op ende uuyt, ende zijn heydlanden, feenlanden ende zijn tsamen anden 
anderen ende metten anderen inden aenbrengh vanden [95] fl. rente overgegeven 
ende getauxeert op drie golden gulden, ende zolde nuu oock nijet meer te huyr 
doen dan VI fl.
Stondt hieronder gesc.:
Ludolphus Egberti, pastor in Uredorp, anno XLIII opten Xden martij subscripsit.

Sygerswolde

Dit zijn des patroenslanden in Sygerswolde.

Item inden eersten heefft de patroon Sinte Jacob twee roeden landts in Jan 
Luytgens posses op ende uuytgaende.
(f. 10v) Item die voors. patroon heefft in Relf Hendricx posses XIIII roeden.
Item de voors. patroon heefft in Feytzie Reytzies posses twee roeden.
Item in Aebele Teyes posses drie roeden, alle op ende uuytgaende.
Item die voors. patroon heefft in Hendrick Tonis posses twee roeden.
Item in Sygers posses off Meynoldts landt sevendehalve roeden.
Item in Roeloff Hermens posses heeft die voors patroon vyff roeden.
Dese voors. roeden gelden to huyr oestwerts int voors. dorp een fleems elcx roede 
ende middel int dorp twee fleems ende int westereynd oock de roede een fleems 
ende heeft alsoo van olts geweest ende nuu noch alsoo houden wordt.

(f. 11r) De pastoirslanden in Sygerswolde.

De pastorie landt in Sygerswoldt is XVI roeden breet met twee madt maeden teen 
fanden Diep, van welcke Luytgen Roelssen opt west ende Lambert Tieses opt oest 
naestlandet is.
Item hier zijn ses mat hoylanden toegelegen in Bexterwerren, twelck zij die 
naestlegers nijet wel en weeten.
Dyt is tsamen inden aenbrengh vanden floreen rente op twee fl.588 tauxeert 
ende solde nuu wel gelden toe huyr met alle annexen acht fl., mer die landen 
verminderen nuu dagelix weer.
Item die voors. pastoor ontfanght vandt dorp Sygerswoldt jaerlix in summa 
vanden principael ploech huysen XVI philips gl.

588  Hierna doorgehaald ‘rente to’.
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(f. 11v) Duyrswoldt
Dit zijn des patroons landen in Duyrswolt Sanct Jan.

Inden eersten heefft de voornoemde patroon in Duyrswoldt seven roeden 
woldtlandt ende leechlandt op hem selfs, daervan Teye Aeblis opt west ende Uble 
Halbe zoon opt oist op ende uuyt.
Item noch heeft de voornoemde patroon vier roeden landts op ende uuyt in Teye 
Aeblis posses.
Item noch heefft die voors. patroon twee roeden landts op ende uuyt in Roeloff 
Pastelmans posses.
Item noch heeft die voors. patroon een arff landts geleegen in Duyrswoldt aldaer, 
Roeloff Luytgens west ende Teye Sybrandi opt oest, op ende uuyt, aldaer op 
woondt Wolter schomaker ende geeft nuu toe huyr daervoor drie philips gl.
Item tot dit voorschreven arff syn vyer mat (f. 12r) hoylanden in Bexterwerren, 
daervan Sipke Engberts op deen zijde naestlegers.
Item noch heeft de voors. patroon dertien roeden landts leggende aen twee 
stucken, teen stuck vier roeden, daervan naestlegers zijn Syurdt589 Saepis erffgen. 
opt oostzijde ende Renick Jaens opte weste naest.
Item die negen roeden leggen opt oostzijde van salige Syuwerdt Sappes erfgen., 
aldaer de kercke van Duyrswoldt nuu staet ende Renick Jaens voort opt oost dair 
naestby gelandet.
Item in Teye Sygers posses heefft de voors. patroon een roede op ende uuyt.
Item dese voors. landen hebben dus lanck ende nuu noch nijet meer gegolden 
jaerlix te huyr dan de roede twee fleems.

(f. 12v) Die pastorie in Duyrswoldt.

Inden eersten is die pastorielandt breet twaelff roeden ende een halff op ende uuyt, 
Teye Jouwkis landt opt oost ende Renick Jaens zoons landt opt west, graeslandt, 
bouwlandt ende heefft een math hoylandt teyndts aengeleegen ende heeft anders 
gheen maeden; zoudt ghelden twee floreenen.
Item de pastoor boert jaerlix vander gemeente van Duyrswoldt seeven gouden 
guldens ende dat van seeckere speciale huysen [96] deurt kerspel, ende tconvent 
van Mariengaerde byhooren dair nuu den priester toe besorgen alzer geenen en 
is ende presteren hem wes hij wyder te doene heefft, zoo zij daer een uuythoff 
liggende hebben toe Backefeen ende hebben daer heur proffijt aff jaerlix.

589  Later toegevoegd.
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(f. 13r) Wangeterp

Dit zijn des patroons te Wangedorps landen.

Item III roeden landts geleegen in Teye Sybrandts posses.
Item een roede lands in Heynrick Hugen posses, alsoo de faem is.
Item twee roeden int westende van Weyngedorp, betusschen Lyuwe Jan zoon 
ende Jaen Roerdt.
Item IIII roede landes betusschen Baucke Gerbys ende Tyebbe Attys.
Item noch een pleck knoplandts ende ander lege landt, twelck nijet beter en is 
dan de lasten.
Item dese voorschreven landen mogen noch nijet meer te huyr doen dan ytelycke 
twee fleems.

(f. 13v) De pastorie landen toe Wengedorp.

De pastorie landen te Wengedorp als de weme myt dat Lutkeweer daeran geleegen, 
tusschen Sipcke Engberts op de westerzijde ende Bennie Gaelis op de oisterzijdt.
Item vier madt by de zuydtwende, Guttert Wiglis zoon an de westerzijde ende 
patroonslanden in Sygerswolde aen de oisterzijde.590

Item591 IIII madt592 hoylandts inde Quaers, Wytthie Halbis erffgenamen aende 
oisterzijde ende Etke Jans zoon ande westzijde.593

Item noch vier madt marslandts, Roeloff Syger an de oesterzijde ende westerzijde, 
ende mede streckende aenden sloot.
Item noch anderhalff by de Posten, Sypke Engberts an de westerzijde ende de 
patroon aen de oisterzijdt.
Item dese voorschreven wemelanden maeden (f. 14r) mit de pacht, jaerlix moogen 
scherpelyck doen XX philips guldens ofte XXII ten alderhoochsten.

Dyt zijn der vicarielanden.

Item den vicarie posses, Taecke Sybrandts op de oisterzijdt ende Goetthien 
Heeren op de westerzijdt.

590  In de linkermarge van dit fragment staat ‘b-’.
591  Hierna doorgehaald ‘noch’.
592  Hierna doorgehaald ‘by de’.
593  In de linkermarge van dit fragment staat ‘a-’ Om die reden zal Van Leeuwen beide fragmen-

ten in een andere volgorde hebben gezet.
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Item IIII madt in Bexterwerren, betusschen Teye Sybrandts ende Roeloff Luytgens.
Item vier madt boeven de Gaeren naest Abel Sygers myt zijn adherenten.
Item een madt by de Posten, de pastoor ande westerzijde ende heer Stevens met 
syn broeders aen de oisterzijdt.
Item IIII madt inde Gaeren, Douwe Fockys naest (f. 14v) landet ander oisterzijde 
ende Albert Peters an de westerzijde.
Item XIIII madt toe Wangehuysum in Rener Goeges posses.
Item twee madt boeven de Gauw tusschen Geert Claes ende Lutgers Peter.
Item twee madt by de Posten, naest Menthie Fockis arffgenamen myt twee swaedt 
daerbij.
Item noch twee madt in de Olde Madt.
Item desse voors. landen zolden geen meer te huyr moogen doen dan VI philips 
guldens.
Item omtrent VI philips rente vande huysluijden ende bouwhuysen.

(f. 15r) Hemrick

Des patroonslanden in Hemrick.

Die patroon Sinte Andries inde Hemrick594 en heefft nuu ter tyt geen landen 
noch renten; ergo hijr nijet.

Der pastorielanden in de Hemrick.

Die pastorie inde Hemrick is breet XXIIII roeden landts op ende uuyt vande 
Feenscheydinge aen dat Heer Dyep, daer Jan Reeuwardts opt oost ende Jelle 
Buwe zoon opt west, met drie madt maden totten noordereynde by dat Dyep.
Item dair is noch tot die voorschreven pastorie (f. 15v) twaelff madt hoylandts 
geleegen inde Quaers, daervan Roeloff Sygers opt oist, ende opt west Wytthie 
Halbes erffgenamen.
Item noch zijnder thien madt hoylanden tot de voors. pastorie in Bexterwerren, 
daervan Mentzie Gauwckes op [97] ande westerzijde ende opt oost Syrdt Yds 
zoon.
Item noch drie madt totte voorschreven pastorie geleegen inde Muuwe, Feythie 
Reytzis ande oisterzijde ende die vicarie landen ter Wispele ande westerzijde 
naestlegers.

594  Hierna doorgehaald ‘ende’.
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Item dese boovenscreven landen zijn te samen inde floreen rente overgegeven op 
twee floreenen rente ende eenen halven ende zouden nuu wel thoe huyr doen ses 
philips guldens.
(f. 16r) Item die pastoor vande Hemrick ontfanct jaerlix van seeckere speciale 
bouwhuysen voor zijn pachtinghe veerthien philips guldens wis geldt.

Leppenhuysen

Dit zijn de patroons landen aldaer.

In den eersten heefft de patroon toe Leppenhuysen ses roeden landes op ende 
uuyt, aldaer (f. 16v) Harman pelzer nuu ter tyt op woont, dairvan Douwe Gyeldts 
opt west syde ende Waelter Sytzis opt oistzijde naestgelegen is.
Item die voorschreven patroon heefft noch fyff roeden landts op ende uuyt, aldaer 
nuu ter tijdt eenen op woont Albert wever, daervan eenen genoempt Zijger Feddes 
op die westerzijde ende Andreas Feythes landen op de oisterzijde naestlegers.
Item noch heefft die patroon voorschreven anderhalff roede landts op de 
westerzijde in Hans Fockis posses, naest Wispeler patroon opt oist daerby, daeraff 
de roede gelt te huyre eenen stuver.

(f. 17r) Der pastorielanden te Leppenhuysen.

Die pastorie voors. is achthien roeden breet op ende uuyt vande Feenscheydinghe 
andt Heerdyep, daervan Bouw Wobbis weduwe opt west ende Sytthie Liebbis opt 
oost zijde naestlegers, met XII graes landis inde Koefenne daer aene behoorende.
Item die voorschreven pastoor heefft in Bene Syuwrdts possessie ses roeden, daer 
Beene voors. selffs naestlandet is op die westerzijde ende Brioecht Rennerts op 
die oisterzijde naestgelegen
Item die voors. pastoor heefft noch drie math hoylanden in Bonne Wobbis 
bygraven kamp.
Item noch heeff de voorschreven pastoor negen math hoylanden inde Smalle 
Weeren, (f. 17v) Bon Wobis wedue ander oesterzijde ende Feytzie Reyttzis op de 
westerzijde naestgelegen.
Item noch drie mat inde Smalle Weeren buyten den Marsch Sloet, Bon Woebis 
weduwe op de oister ende Mentzie Sygers erfgen. op de westerzijde naestlegers.
Item noch twee madt inde Bregeweren, Syuwrdt Jouckis op de oester ende Benne 
Gaeytzis op de westerzijde naestlegers.
Item noch vier pondematen inde Muwe, daer die vicarielanden ter Wispele 
ttwede jaer zijn te bruijcken, daervan Tyebbe Jacobs erfgenaemen op beyden 
zijden naestgelandet zijn.
Item noch vyff math inde Dolfft, Benne (f. 18r) Gaetthies op de oesterzijde ende 
Wysse Waebis op de westerzijde naestlegers.
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Item dese voorgeschreven595 pastorie metten coniuncte 596 landen voors. moogen 
nuu ter tyt te huyr doen omtrent vyff gouden guldens.
Item die voors. pastoor ontfanght jaerlicx vandt voors. dorp toe pachte vanden 
principaele bouwhuysen ende ryxte vanden dorpe twintich eemder gulden.
Item die voors. pastoor heeft van oldts van ytlicke bouhuysen jaerlix een weyde 
hoey gehadt ende is nuu by dese pastoor remitteert by ansuecken vande gemeente 
deur oirsaicken daervan zijnde.
Item daerthoe die twee parten vande accidentalien ter kercken quam, twelck 
nuu de twe priesters gelyc hebben accordeert metten lasten daerby, als wijn ende 
oblaten, die de vicarius sal hoeden ende ander percelen ende surplus.

(f. 18v) Die vicarielanden te Leppenhuysen.

Des vicarie posses te Leppenhuysen is XII roeden breet, Joost Wlbis landen opt 
west ende Baucke Gerbis opt oist naistlegers.
Item VI beesten grasinge inde Koefenne.
Item X mat hoylanden aldaer, naest die Breglaen ande oisterzijde.
Item noch heeft die vicarius voors. vyff mat inde Cleyne Mede, Fedde Henne 
zoon ander oisterzijde ende Waelter Aentzes op de wester.
[98] Item noch acht math inde Grote Wolden, des pastoors landen ter Wispele 
ande oisterzijde ende Douwe Karsts ande westerzijde.
Item noch vyff mat inde Rijp, Gabbe Feytzes opt oost ende Aerndt Oedses op die 
westerzijde naestlegers.
(f. 19r) Dese boven geschreven vicarie posses metten annexen voors. landen 
anbihoorende mach nuu jaerlix wel opbrengen drie gouden guldens.
Item die voors. vicarius ontfanght jaerlix vandt dorp Leppenhuysen twaelff 
eemder guldens ende twee stuvers.

Wispele

De patroons landen aldaer.

De patroon ter Wispele heeft anderhalff roeden597 utgaende landt, gelegen 
int dorp van Leppenhuysen ande oisterzijde van Hans Fockis posses, dairby 
naestlandet is met oock anderhalve roede opt west die patroon toe Leppenhusen, 
ende gelt een stuver te huyr.

595  Hierna doorgehaald ‘landen’.
596  Latijn: verbonden, aangrenzend.
597  Later toegevoegd.
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(f. 19v) Item de voors. patroon heeft598 ter Wispele gelegen acht roeden omtrent 
tusschen Walle Woebis op west ende Douwe Karsts opte oosterzijde.
Item noch twee graeslandts, daer Geele Syurdts nuu ter tyt bruyct ende behoren 
van oldts ande bovenges. acht roeden, ende de roede gelt nu te huyr VI fleemschen.
Item de voors. patroon heefft noch XVII roeden landts, aldair nuu op woont 
eenen genoempt Jan Haye zoon, dairvan opt west naistlandet is Feytzie Reytzies 
ende opt oostzijde naest Focke Joucke zoon, ende geeft jaerlix thoe huyr van elcx 
roede VI fleemschen.
De voors. patroon heeft noch vyff roeden lands geleegen in Jan Hendrix ende 
Aerndt Hendrix posses, daer Johan Oblis opt oistzijde ende Lycle Ottis erffgen. 
opt west naistlegers, ende gheeven die roede VI fleems van te huyr.
Die voors. patroon heefft in Hedsert Wallis (f. 20r) posses twee roeden, aldair 
Durck Syurdts op woont, ende is cort landt, uuytgaende aenden Olden Wech 
vande Maer aff, daer een Douwe Douwe zoon naestleeger is opt west ende opt 
oost zijde Jan Bonnis, ende de roede heeft van oldts gegolden te huyr ende gelt 
noch alsoo de roede twee fleemschen, ende gelden nijettemin by goede jaeren wel 
meer ende quade jaeren min.
Item de voors. patroon heeft vyf mat hoylanden by dat Oldehoff, daer Hedsert 
Wallis opt west ende Wysse Waebis opt oost zijde nest gelegen.
Item noch vier madt by dat Oldehoff, Joucke Mointes opt oost ende Jacop Hans 
zoens erffgen. opt west.
Item noch een madt aendt west de Breglaen, twelck wherfft metten voeghden te 
Leppenhuysen.
(f. 20v) Dese voorschreven maeden worden gehuyrt tmadt om II stuvers.
Item noch heefft de voorschreven patroon twee madt in Westerlandt toe 
Lyongebert in Tyebbe Sammes landen ende doet jaerlicx een karolus gulden toe 
huyr tsamen.
Anders heefft de patroon ter Wispele geen landen nuu ter tydt.

Dit zijn des pastoirs landen aldaer.

tPosses erff of besyt is negenthiendehalff roede landts, daer van Sybrandt Here 
zoon opt oist zijde ende Jan Bonnis landen opt west syde naest bygelandet ys.
Item tot die voors. pastorie sijn int eerst vier mat hoylanden ende een599 pons-
maete, Feytzie Sitzis (f. 21r) op de eene zijde ende Sybrandt Heere zoon op de 
ander zijde naestleger.

598  Later toegevoegd.
599  Hierna doorgehaald ‘posses’.
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Item noch acht mat hoylandt ende een ponsmate, Webe Eelckis op de eene sijde 
ende Gaucke Waebis op de andere zijde naestlegers.
Item noch acht math ende een ponsmaet, Syuwert Wybrens op deen zijde ende 
Wycke Waebis op de ander zijde naestlegers.
Item noch vier mansmat, daervan Marten Gaentzies is naestleger.
Item noch acht mat ende een ponsmate, daer des vicarielanden te Leppenhuysen 
is naest bygelandt.
Item noch vier madt daer Jacob Hans erfgen. op deen zijde ende Jeep Gerbis op 
dander zyde naest bygelandet zijn.
(f. 21v) Item noch een math by tuysschen Hans Sempkis erfgen. ende Jan Hayes.
Item de voors. pastoor heeft oock een [99] roede landts tusschen Jan cremer ende 
Douwe Hilckes op ende uuyt als de naesten.
Item die pastoor ter Wispele ontfanght jaerlix van zijn dorp van seeckere 
bouwhuysen die rijckxte int dorp, XVI carolus gulden ende ontfanght de jaerlix 
by fleemschen.

De vicarielanden ter Wispele.

Die vicarie ter Wispele is negenthien roeden landts ende een halff, daer naist 
bygelandet is Syouck Aerns weduwe opt west ende Feyts Jelcke weduwe opt oost 
naestlegers, opt suydt anden maer, opt noerdt anden Olden Wech, van welcke 
voors. vicarie die roede is geldende twee fleemschen ende heeft dit verleeden jaer 
min gegolden.
(f. 22r) Item totte voors. vicarie zijn int eerst XVI mat maeden opt west vande 
Breglaen, Eltzen Lycklens opt west ende Seyts Jelckis op die oisterzijde naest 
bygelandet.
Item noch een math leggende aldaer tusschen Eltzien Lyclens opt oost zijde ende 
des patroons landen te Leppenhuysen opt west.
Item noch twee mat inde Wouden, naestlegers Hedsert Walle zoon opt oost ende 
Metzie Claes op de westerzijde naestlegers.
Item noch drie mat inde Muwe, daer naest bygelandet is opt oist zijde des 
pastorielandt inde Hemrick ende opt west Feytzie Rytzie zoon.
Item noch vier mat wenich men oft meer inde Rijp, buijten Bennen Weeghs, opt 
oist syde Douwe wever ende opt west Aennsch Bonnis weduwe.
Item noch twee pondemaeten lanx an Wingewech gelegen, daer Wigger Kempes600 
de Wech an deen zijde ende die voors. Wyger an dander zijde naest zijn gelegen.

600  Hier mist een voorzetsel of voegwoord: van, aan of en.
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(f. 22v) Item noch een ponsmaete inde Muwe naest byden patroonslanden te 
Leppenhuysen.
Dese voors. maeden plegen te gelden van olts tmadt twee stuvers, somtyts min 
somtyts meer.
Item de voors. vicarius ontfanght vanden bouwhuysen toe Wyspele, de rijckste 
int dorp, jaerlix XVI karolus gulden, twelck wort betaelt by fleemschen vanden 
inwoonders aldaer.

Cortezwaegh

Dit zijn de patroons landen aldaer.

De patroon inde Cortezwaegh heeft seeckere landen gehadt ende die pastoor 
ende foeghden, by consent heur gemeente ende tgerecht, hebben die vercoft 
ytlicke inwoonders vant dorp, die de landen in heur sate hadden, ende hebben 
de penningen een deel vertimmert tot des (f. 23r) pastoors huysinge ende dander 
penningen hebben zij op renten gegeven ende laeten die den pastoor beuren 
omdat de priesters qualick sijn te crygen, ende die de penningen schuldich zijn 
mogen die afflossen als hen gelieft.
Anders en zijnder nuu geen landen den patroon voors. toebehorende.

Der pastorielanden inden voers. dorpe.

De pastorie possessie inde Cortezwaegh is XVI roeden breet, daervan opt oostzijde 
naestlandet is Aennsch Bonne weduwe ende ande westersijde Jan Tyercx.
Item tot die voors. pastorie zijn int eerst XVIII pondematen hoylandt, dairvan 
Annsch Bonne weduwe op de zuijderzijde ende op de westerzijde Dadde Flaeckis.
Item noch zijnder ses pondemaeten gelegen inde Wolden, daervan ande 
westerzijde naestlandet is Syouck Aedis ende ande noorderzijde Tyets Jelkis.
(f. 23v) Item noch twee pondematen gelegen an Wingesydt, Rentzie Reewerts 
ande noorderzijde ende ande zuijderzijde Gosse Gyelts erffgen.
Item noch een pondemaete inde Lange Rijp, Briocht Rennerts opt oist ende 
Sytzie Tiebbis opt west naestlandet.
Item noch III pondemaeten gelegen buyten de Ee, daer Jeyp Gerbes zoon ande 
oisterzijde ende Lolke Tyaerts zoon ande westerzijde naestlegers.
Item noch heeft die voors. pastoor tot sijn pastorie een cleyn arff landt van drie 
roeden breet, daervan Freesger Aeyses naest ys aen beyden zijden.
De voors. pastorie met zijne voors. annexen is tsamen overgegeven inde fl. rent[e] 
op twee fl. ende soude nuu wel ses gelden te huyr.
Item de voors. pastoor ontfanght ende boert jaerlicx vandt voors. dorp vande 
principael huysen de somme van XVII philips gl., behalven tonwis.
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(f. 24r) [100] Langeswaech

Dit zijn des patroonslanden aldaer.

De patroon Sinte Matheus inde Langezwaegh heeft neegen roeden landts binnen 
den dorpe van Langheswaegh in Aelck Feddis saete, daervan deselve Aelckes 
landen opt oist ende west Teye Retthies landen naestlegers zijn.
Item noch heeff die voors. patroon in Sytzie Sybes saete onverscheyden landt drie 
roeden, daer Meynt Tyaerdts op die oisterzijde vander saete, dairt in leyt ende 
Syttzie Gauwckes opt west naestlegers van zijn.
Anders en heefft de voors. patroon nijet.

De pastorielanden aldaer.

De pastorie inde Langhezwaegh is XIIII roeden (f. 24v) op ende uuyt vande 
Feenscheydinghe uuyt aen tDyep, daervan Marck Broers zoon ande westerzijde 
ende Jacob Loopkis ande oisterzijde naest gelandet zijn.
Heeft oock tvoors. posses tot den noordereynde int posses XIIII dachmaedt 
hoyland.
Item noch heeft die voors. pastorie XIIII math hoylanden inde Muwe, [enen] 
genoempt Ympcke Briochts op dene zijde ende dat Muwe601 Diep op dander 
zijde naestlandet.
Item noch heeft die voors. pastorie VI dachmath maedlanden toe Geersloot, des 
pastorie landen aldaer aende westerzijde ende Fedde Sybe zoon aen de oosterzijde.
Item noch een math hoylandt gelegen in Luxwoldt naest eenen genoempt Peer 
Jeyps.
Die voors. pastorie metten voors. annexen maedlanden (f. 25r) is inden fl. rente 
aengegeven op III fl. ende by verbeteringe van landen solden nuu wel VII oft 
daeromtrent gelden ende mogen wel weer verminderen.
Item die pastoor van Langezwaegh die ontfanght jaerlix vanden ryxte bouwhuysen 
int karspel die somma van XVII fl. wis pacht.

Des vicarie landen inden voors. dorpe.

Die vicarie posses inde Langezwaegh is XII roeden breet, daervan ande oisterzijde 
is naestleger eenen genoempt Jan Baern ende aende westerzijde Meynt Reytzis oft 
Jets Hendricx.

601  De tekst ‘genoempt t/m Muwe’ is later toegevoegd.
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Item hier thoe heefft die voorschreven vicarie thien math hoylandts in Luxwolde 
(f. 25v) buyten den Wech, op de noorderzijde Jets Ottis ende op die suijderzijde 
Meynthe Wisses.
Item noch VI math hoylanden in Luxwolde binnen den voorschreven hoeywech, 
daervan Wigger Kempis op de noorderzijde ende Roeloff Ottis zoon op die 
zuijdersyde naestlegers.
Item noch drie dachmath602 in Wingewerren, daervan Douwe Jaspers zoon op die 
noorderzijde ende suyderzijde.
Item noch dardenhalve math hoeylanden inden zelven leger binnen den Wech, 
daervan Anne Sybe zoon ande zuijder zijde ende Herman Feytzes erffgen. aende 
noerderzijde naestlegers.
(f. 26r) Dese voorschreven vicarie posses metten voorschreven annexen landen 
staen inden aenbrengh vanden floreen rente op twee floreenen ende zolde nuu by 
verbeteringhe der landen well vyff floreenen gelden ende mooghen oock naemaels 
wel weder verminderen dat zijt nijet en souden moogen gelden.
Item die vicarius inde Langezwaegh ontfanght vanden bouwhuysen inde 
Langezwaegh jaerlix als die voorschreven pastoor ontfanct voor zijn pacht.

Coll.603

[100]

602  Later toegevoegd: ‘dach’.
603  Aanduiding dat de tekst gecollationeerd is.
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13. Smallingerland

(f. 1r)604 [238]
Smallingerlandt

Oldegae
Nyegae
Opeynde
Noorderdrachten
Suyderdrachten
Cortehemmen
Bornbergum ofte Gonyehuijsum

(f. 2r)605 Edele, hoochgeleerde, vermoghende, wyse ende zeer discrete heeren, 
naevolgende die beveelen my gedaen ende wesende in Keyserlycke Mayesteyts 
placcaete van date den derden novembris anno XVc twe ende veertich, zoo 
hebbe ick tselve placcaet eerst alomme inder grietenie van Smallingerlandt ter 
plaetsen daer men gewoontlicken is publicatie te doene, gepubliceert ende doen 
publiceeren ende vercundigen ende volcommende die voorschreven beveelen, 
inden zelven placcaete begreepen, zoo seynde ick mynen heeren E. over in desen, 
tgeene my die pastooren ende kerckvooghden ende andere beneficien bedienende 
der grietenyen Smallingerlandt, elck int zyne, van heuren vurverlycken guederen 
oft renten, met heuren limiten aengebrocht ende overgelevert hebben.
Ende noupende dbevel my gedaen by den voorschreven placcaete van mynen 
heeren tadverteeren vanden beneficien, die vermits die cleyne incompsten 
vaceeren ende daer enige unie soude behoufftich wesen, voeghe ic mijn heeren al 
ende weer in den besten te weten, (f. 2v) dat ick alsulcke beneficien in der voors. 
grietenye opdeser tyt nijet en verneeme, dan zoo ick can vermercken, connen die 
heuren beneficiaet wel voeden.

Oldegae

Landen ende renten thoebehoerende die patronisse van Oldegae, angebrocht by 
Rennert Syourdts zoon ende Rennert Lyuwe zoon, kerckvooghden aldair.

604  Dit handschrift is hetzelfde als dat van de voorgaande grietenij, Opsterland.
605  De vorige folio (f. 1v) is blanco.



461

Eerst landen

In den eersten een cleyne saete landts groot wesende omtrendt vyff pondemaeten 
bouwlandt, Bettye Hayes opt oost ende des pastorie (f. 3r) landen van Oldegae 
opt west naeste gelegert ende Hempcke Lyeuwes opt zuydt ende opt noordt 
streckende aen den Oldendijck, die welcke nuu in huyre oft pachte heeft Wyts 
Mennis, voer de somme als anderhalffven golden606 gl.
Noch een pondemaete in Galcama guedt, daer Gabbe Aeltzie zoon nuu ter tyt 
op woondt, welcke nuu in huer ofte pachte heeft die voorschreven Gabbe voor 
VI stuvers jaerlix.
Noch een pondemate in de saete daer Lyuwe Wybrens nuu ter tyt op woondt 
ende welcke nuu in huyre oft pachte heefft de voors. Wybren voor VI stuvers.
Noch drie pondemaeten bouwlandt inder (f. 3v) saete leggende, dair Intzie 
Halbis woont, Sweytthie Sytyes naestgelandet opt oost aen dat Lijckpath, ende 
over dat Lijckpath Syurdt Aebeles, insgelycx op dat oost ende opt west die voors. 
Syourdt naestgelegert, die zuydereynde streckende aenden hoywech ende den 
noordereynde an olde Ritzerts landen, welck nuu in huyr oft pacht heeft die 
voorscreven Intzie voor de somme als XXVIII stuvers ende VII stuvers.
Aempke Geucke zoon protesteert salff te wesen zijn recht, nae luyt Aempke 
brieven ende testament, wandt dit voors. is geypoteceert.
Noch een stuck landts, in Nijegae leggende, omtrendt groot wesende vyff roeden, 
in welcke die gemeene Heeren Wech leght, van welcken Heempke Lyuwe zoon 
opt oest ende die patronissa van Nyeghae opt west naestgelegert, streckende 
die noordereynde op totte Landtscheydinghe ende metten zuijder (f. 4r) eynde 
uuytstreckende aenden Oldtersloot, welcke nuu in huyre ofte pachte heeft 
Andreas Jans zoon met twe mansmadt meeden, leggende in Nyegaeste Fennen, 
voor de somme als XX stuvers.
Noch een halve pondemaete bouwlandts, leggende inden voorscreven dorpe van 
Oldegae inde saete dair Sytthie Heempke zoon nuu ter tyt op woondt ende van 
welcken Tyaerdt Aebeles opt oost ende west is naeste gelegert ende des pastorie 
landen opt noordt ende Tyaerdt Aebelis opt zuydt, welcke nuu in huyre ofte 
pachte heefft de voors. Sytthie voor de somme als VI st.
Noch een mansmadt meeden leggende buyten Oldegae, Tyaerdt Aebelis kinde-
ren opt west ende Gielt Douwes opt oost naestgelegert, streckende metten zuy-
dereynde aenden Gauw ende die noordereynde streckende aen wylen Scroedts 
landen.

606  Hierna doorgehaald ‘floreen’.
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(f. 4v) Noch I½ pondemaete meeden [239] leggende in Bartolts landt, Yske Mollen 
opt oest ende die landen Folckert nuu bruyct opt west naestgelegert, welck nuu in 
huyre ofte pachte heeft die voors. Folcquert voer die somme als X stuvers.
Noch vier mansmadt meeden leggende buyten Oldegae, joncker Renick van 
Buyrmannia opt west ende Lyeuwe Wybrens opt oist naistgelegert, metten noor-
dereynde streckende an die Lutticke Gauw ende die zuydereynde streckende an 
joncker Renicx landen ende welcke nuu in huyre oft pachte heeft Buwe Sytthie 
zoon voor de somme als XXX st.
Noch XI gras etlandis leggende inde Gheestbuyr Fenne, inde Gemene Scher 
welcke nuu in huyr oft pachte heeft Buwe voors., voor die somme als XI st.
(f. 5r) Noch een golden gulden annuatim euwige renten, uuyt die zaete daer Yghe 
nuu ter tyt op woondt, toebehoorende Rennert Syuwerdts zoon.
Alsoo die pastorie van Oldegae nuu zeeckeren tyde geleden heeft vaceert, zoo 
hebben achtervolgende den voors. placcaete, Rennert Syurdt zoon ende Rennert 
Lyuwe zoon als kerckvooghden van Sinte Agate parochiekercke tOldegae, 
aengebrocht dese naevolgende landen ende renten totte pastorie in Oldegae 
behoorende.

Eerst landen

Die possessie der pastorie, groot wesende omtrendt acht pondemaeten bouwlandts, 
Jeldert Geeucke zoon op oost naestgelandet aen dat Lijckpath ende desgelijcken 
naestgeleghert op dat west aen dat voorschreven Lijckpath (f. 5v) ende over dat 
lijckpath Rennert Syuwerts zoon opt west ende heeren Syger, prebendarius in 
Oldegae opt oist naestgelegert, die noordereynde streckende an Olde Ritzaerdts 
landen ende die suydereynde streckende an dat Sandt.
Noch negen pondemaeten graeslandts leggende toe oister inde Kerckbueren 
Fenne, in der Gemene Scher, van welcken die voors. kerckvooghden geen naest-
legers weeten.
Noch achtien mansmadt meeden leggende opte Hoege Weeren, Eelck Obbis opt 
west ende Intzie Halbis opt oist naestlegert, die zuydereynde streckende aen die 
Ee ende die noordereynde aen die Gauw.
Noch elff mansmadt meeden leggende int Gaerlandt, heeren Zijger voors. op 
beyden (f. 6r) syden naestlegert, die noordereynde streckende aen dat Sandt ende 
de zuydereynde streckende aende Ee.
Noch vier mansmadt leggende int voors. Gaerlandt, heeren Zyger voors. opt 
beyden zijden naestlegert ende die noerdereynde streckende aen dat Sandt ende 
die zuydereynde aen die Olde Ee uuytstreckende.
Noch vier mansmadt meeden leggende int voors. Gaerlandt, heeren Syger voors. 
opt oost ende Able Herts zoon opt west naestgelegert, streckende metten eynden 
als vooren.
Noch twe mansmadt meeden leggende in Nyegaer Fennen, Syuwardt Aebelis 
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oppet (f. 6v) west ende die erffgenamen van Hert Hens opt oost naistgelegert.
Noch drie pondemaeten meeden leggende int Gaerlandt, Swettzie Sytthies 
opt oost ende Ghielt Aecke zoon oppet west naestgelegert, die zuydereynde 
uuytstreckende an die Ee ende die noorder eynde streckende aen Ghielts voors. 
meeden.
Noch XV mansmadt meeden leggende op te Hooge Werren, Alijdt Aernts opt 
west ende Bettye Haye zoon opt oost naeste gelegert, die noordereynde streckende 
aen die Gauw ende die zuydereynde aen die Ee.
Welcke voor gespecificeerde possessie metten voorschreven mansmeeden, die 607 
(f. 7r) voorschreven kerckvooghden estimeren, nae gelegentheyt die landen nuu 
ter tydt in huyr oft pachte moeghen doen, op tien floreenen jaerlix.

Noch landen ende renten

Die olde weme ende possessie, groot wesende XII pondemaeten bouwlandt ofte 
daeromtrent, Ghieldt Douwes opt west ende Tyaerdt Abelis opt oost naistgelegert, 
die zuydereynde streckende aenden Hoeywech ende de noordereynde streckende 
aen608 Olde Ritzaerts landen.
Noch twaelff mansmadt meeden, leggende opte Hooge Werren, Douwe Geltsma 
oppet oist ende Hempke Lyeuwe zoon opt west naiste gelegert, die zuydereynde 
streckende aen die Ee ende die noordereynde streckende an joncker Renicx landen.
Noch VI mansmadt meeden, leggende inde (f. 7v) Walwerren, Aerndt Oedts zoon 
oppet west ende Halbe Tyebbe zoon opt oost naeste gelegert, die zuyder eynde 
streckende ande Ee ende die noorder eynde streckende an die Gauw.
Noch omtrendt X pondemaeten graeslandt, Syourdt Aebeles opt west ende Haeye 
Smeesma graeslandt oppet oost naeste gelegert ende die zuyder eynde streckende 
anden Hooge Wech ende die noordereynde op streckende aenden Zwarte Wech.
Welcke voorgespecificeerde XII pondemaeten boulandts ende omtrent den 
voorscreven X pondemaeten graeslandts ende metten voors. dertich mansmadt 
meden, nuu in huyr ofte pacht heeft Hans Claes zoon voor de somme van VII 
philips gl.
[240] Noch een cleyne saete landts, omtrendt (f. 8r) zeven pondemaeten 
bouwlandts groot wesende, de erffgenamen van wylen Hart Here zoon op beyden 
zijden naestgelegert,609 de zuydereynde aenden Hoogen Wech streckende ende 
tnoordereynd aen dat Meer streckende; met noch vier graeslandes leggende inde 
Kerckbueren Fenne inde Gemeen Scher.

607  Er staat bij vergissing tweemaal ‘die’; tweede keer in de tekst weggelaten.
608  Hierna doorgehaald ‘den Hoeywech’.
609  Hierna doorgehaald ‘op beyde zijden’.
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Item noch een stuck graeslandts, omtrendt VI pondemaeten groot wesende, 
leggende tusschen Oldegae ende Nyegae, Inthie Halbis opt oost ende die pastorie 
landen opt west naestgelegert, streckende opt610 noordt an Rennert Lyuwis landen 
ende die sydereynde streckende aenden Hoogen Wech.
Item omtrent twee pondemaeten leggende buyten de voors. dijck, Ytscke Mollen 
opt west ende Tyaerdt Aebelis op oist naistgelegert, wylen Hert Hens erffgenaemen 
opt zuyden ende opt noordt streckende aenden Dijck.
(f. 8v) Item zes mansmadt meeden leggende inde Waldwarren, Intzie Halbe zoen 
opt oost ende Syurdt opt west naeste gelegert, die suydereynde streckende an 
Hempke landen ende die noordereynde an die Gauw.
Noch drie mansmadt meeden leggende opte Hemmen, Syurdt Aebeles opt oost 
ende Eelck Obbis opt west naestgelegert.
Noch twee mansmadt, leggende in Nyegaere Fennen, de erffgenaemen van wylen 
Hert Here zoon opt oost ende tweste naestgelegert Syurdt Aebeles.
Welcke voorgespecificeerde bouwlanden, graeslanden ende maeden, nuu in 
huyr ofte pachte heefft van den pastoor geweest, voor de somme als vyff philips 
guldens.
(f. 9r) Noch heeft de pastoor een stuck landt, omtrent twee pondemaeten groot 
wesende, leggende inder saete daer Gabbe Aeltye nuu ter tyt op woondt, die 
patronisse van Oldegae opt oost ende Tyaerdt Aebeles kinderen opt west 
naestgelegert, streckende metten zuydereynde aen Hempke Lyeuwes landen 
ende die noordereynde streckende op an Gaute Eynden, welcke voors. twee 
pondemaeten nuu te huyer ofte pachte heeft die voors. Gabbe, voor die somme 
als veerthien stuvers.
Noch een stuck611 bouwlandts omtrent drie pondemaeten groot wesende, inde 
sate dair Intzie Halbis nuu ter tyt op woondt ende van welcken Sweytzie Syttzie 
zoon opt oost ende Tyaerdt Aebelis opt west naestgelegert zyn, streckende 
metten zuydereynde aenden Hoeywech ende de noordereynde op streckende 
aen Olde Rytsaerdts landen, welcke nuu ter tyt in huyre oft pachte heeft Inthie 
voorschreven, (f. 9v) voor de somme als anderhalve karolus gulden ende V stuvers.
Noch een stuck bouwlandts, omtrendt vier pondemaeten groot wesende, 
leggende inde voors. dorpe van Oldegae, Sweytze Sytthie zoon opt west ende 
Ryet Jelsma ende Oldeclooster op oost naestgelegert, die suydereynde streckende 
aenden Hoeywech ende die noordereynde op streckende an Olde Rytsaerdts 
landen ende welcke nuu in huyr oft pacht heeft Sceerd Syuuerts, voor die somme 
als anderhalve philips guldens jaerlix, Aempke protesteert als voorn.

610  Hierna doorgehaald ‘suyden’.
611  Hierna doorgehaald ‘landts’.
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Renten

In den eersten XII st. jaerlix, uuyt Molle Lyuwis zaete.
Noch: XII stuvers uuyt de saete, daer Gielt Broers nuu ter tyt woondt.
(f. 10r) Noch: XII stuvers uuyt de saete, daer Renick Halbis op woondt.
Noch: XII stuvers uuyt de saete van Eebe Herckis.
Noch: VII stuvers uuyt Tyaerdt Aebelis saete.
Noch: VI st. uuyt Betzie Hayes sate, daer Empke kremer woondt.
Noch: XII stuvers uuyt de saete, daer Berndt op woondt ende staedt in sequester 
van rechter.
Eelck Obbis saete, twaelff stuvers annuatim.
Noch: XII stuvers uuyt Alle Mollers zaete.
(f. 10v) Noch: XII stuvers uuyt Hucke Sykes saete.
Noch: XII stuvers uuyt Hert Heeris zaete.
Noch: elftehalve stuvers uuyt Ydtske Mollen saete, nae inhoude vandt coopbrieff.
Noch: XXIIII stuvers uuyt Sytthie Gosse zoons saete.
Noch: XXIIII stuvers uuyt Sweyttzie Syttzies saete.
Noch: XII stuvers uuyt Ghieldt Douwis saete.
Noch: XII stuvers uuyt Jan Douwis zaete.
(f. 11r) Noch: XII stuvers uuyt die possessie, daer Jacob Johans op woondt.
Noch: IX stuvers uuyt de saete, daer Ebel Eyntis op woondt.
Noch: XII stuvers uuyt Govairt Lyeuwis saete.
Noch: XII stuvers uuyt Halba Douwis zaete.
Noch: XII stuvers uuyt Rennert Syeurdts zaete, daer Ige als meyerman nuu ter 
tyt op woondt.

(f. 11v) [241] Heer Syger, prebendarius in Oldegae, heeft aengebrocht dese naevolgende 
landen ende renten, totte zelve prebende behoorende.

Eerst landen

Die possessie, daer die voors. heeren Syger nuu ter tyt op woondt, groot wesende 
omtrendt VI oft VII pondemaeten bouwlandts, leggende in twee verscheyde 
stucken, van welcken dat eene stuck Sytzie Gosse zoon opt oost ende Jeldert 
Geeuwckes opt west naestgelegert ende streckende met die zuydereynde aende 
kercke van Oldegae ende met die noerdereynde op streckende an dat Meer ende 
vant ander stuck Hempke Lyeuwe zoon opt west ende Ritsaert Sippes opt oist 
naestgelegert ende streckende opt noordt aen Obbe Herts landen.
Noch vyff graes landes ende twee perde (f. 12r) gras, leggende inde Kerckebuyren 
Gemene Scher, als die voors. prebendarius wordt onderricht van goede warachtige 
luyden.
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Noch een grascamp, leggende tusschen voors. Oldegae ende Nyegae, binnen den 
dijck, Hert Heres erffen op die westerzijde ende Claes Rytsaerts erffven opt oist 
naestgelegert, die noordereynde opstreckende an dat Mer ende die suydereynde 
streckende an den voors. dijck.
Noch een cleyn grascamp leggende achter dat kerckhoff van Oldegae, van welcken 
Sytthie Gosse zoon op die oisterzijde ende op die westerzijde die pastoors landen 
naestlegers.
Item noch bruyckt die voorscreven prebendarius totter voors. possessie vier 
mansmadt (f. 12v) meeden, leggende int Gaerlandt, van welcken Yscke Mollen 
opt west ende des pastorie landen van Oldegae opt oost naestgelegert, die zuytzyde 
streckende aen die Ee ende die noordereynde streckende an dat Sandt.
Noch omtrendt een pondemaete meeden leggende int Gaerlandt, van welcken 
die pastorie landen van Oldegae op beyden zijden naestgelegert is.
Noch anderhalve pondemaete meeden leggende int voors.612 Gaerlandt, des 
pastorie landen op beyden zijden naestgelandt.
Noch anderhalve pondemaete meeden legghende inden voorschreven contreye, 
opt west des pastorie landen ende opt oost Obbe Herts zoon naestlegers.
(f. 13r) Noch een pondemaete meeden leggende inden voors. contree, ande 
westerzijde Ritsaerdt Sipkis ende opt oost Hert Heris erfgen. naestgelegert.
Noch een halve pondemaete meeden leggende inden voors. contree, als Hert 
Heris erffgenamen opt oost ende west naestgelegert.
Noch in Nyegaere Fenne vier mansmadt, liggende Hert Heris erffgenamen 
opt oost ende Syurdt Aebelis opt west naeste gelegert, ende die zuydereynde613 
streckende an de Gauw ende die noordereynde streckende aen Musseldall.
Noch twee mansmadt meeden leggende buyten Oldegae, tusschen den Slooten, 
Sytthie (f. 13v) Heempkis zoon op die oisterzijde ende Fridts Zyttzie zoon opt 
west naestgelegert, streckende opt noordt aen Aempke Geeukis landen ende opt 
zuyden an Syts Peters maeden.
Noch een mansmadt meeden legghende buyten die Lutticke Sloot, Syttzie Gossis 
opt oist ende Hincke Syttzies zoon opt west naistgelegert, ende die noordereynde614 
streckende an Sytthie Gossis landen ende die zuydereynde streckende aen die Ee.
Noch drie mansmadt meeden leggende in Nyegaere Fenne, genoempt inde 
Leyen ende van welcken Rytzaert Sipckis opt oost ende Syurdt Aebeles opt 
west is naestgelegert, streckende metten noordereynde anden Dijck ende die 
zuydereynde615 streckende aen den Tersloot.

612  Hierna doorgehaald ‘dorp’.
613  Verbeterd uit ‘zuyderzijde’.
614  Verbeterd uit ‘noorderzijde’.
615  Verbeterd uit ‘zuyderzijde’.
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(f. 14r) Welcke voorgespecificeerde bowlanden, graeslanden ende maeden die 
voors. prebendarius estimeert nae die jaerlixe waerdie, die selve nuu in pachte oft 
huyr solden mooghen doen opte somme van vyftehalve floreen.
Item noch een cleyn saete landts behoorende totter voorschreven prebende, met 
ses mansmadt meeden leggende in de Woldtwerren ende van welcke saete Jaen 
Douwes opt oost ende west is naestgelegert ende streckende opt noordt aen Olde 
Ritsaerdts landen ende opt zuydt aen Jan Douwes landen voors. ende vande 
voors. zes mansmadt meeden Halbe Tyebbis op die westerzijde ende opt oost 
Ghielt Henryckx naestgelandet. Welcke saete metten voors. meeden in huyr ofte 
pacht heeft Buwe Sitthie zoon, voor die somme als drie g. gl.
Noch heeft de voors. prebendarius een (f. 14v) stuck landts, omtrendt twee 
pondematen groot wesende, leggende inder saeten daer Gabbe Aeltzie zoon nuu 
ter tyt op woondt, die patronisse van Oldegae opt oost ende Tyaerdt Aebeles 
kinderen opt west naeste gelegert, streckende metten zuydereynde aen Hempcke 
Lyeuwes landen, ende die noordereynde streckende op aen Gawte eynden, welcke 
voors. twee pondemaeten nuu in huyr ofte pacht heeft die voors. Gabbe voor die 
somme als XIIII stuvers.

[242] Renten

In den eersten: VII st., uuyt Wyts Mennis zaete.
Noch: VII stuvers, uuyt Haeye Smeesma saete.
Noch: II stuvers, uuyt Heempke Lyeuwis saete.
(f. 15r) Noch: XII stuvers uuyt Jonge Ritsaerdts saete, leggende aen die oisterzyde 
van Hempke Lyeuwis, dair die voors. prebendarius wyn sal voor gheeven te 
Paesschen den communicanten.
Noch: XII stuvers, uuyt Molle Lieuwes zaete.
Noch: XII stuvers, uuyt de saete daer Ghyeldt Broers zoon op woondt.
Noch: XII stuvers, uuyt die saete daer Renck Halbis op woondt.
Noch: XII stuvers, uuyt Eebe Hercke zoons saete.
Noch: VII stuvers, uuyt Tyaerdt Aebeles saete.
Noch: VI stuvers, uuyt Bettzye Hayes zaete.
(f. 15v) Noch: XII stuvers, uuyt die saete daer Berndt nuu ter tyt op woondt ende 
staet in sequester van recht.
Noch: XII stuvers, uuyt die saete daer Eelcke Obbis op woondt.
Noch: XII stuvers, uuyt Alle Mollis zaete.
Noch: XII stuvers, uuyt Hucke Syttzies zaete.
Noch: XII stuvers, uuyt Hert Heeris zaete.
Noch: X½ stuvers, uuyt Ytske Molle zoons saete.
Noch: XXIIII stuvers, uuyt Sytthie Gosses saete.
(f. 16r) Noch: XXIIII stuvers, uuyt Sweyttzie Sytthies saete.
Noch: XII stuvers, uuyt Ghyeldt Douwe zoons zaete.
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Noch: XII stuvers, uuyt Jaen Douwe zoons saete.
Noch: XII stuvers, uuyt de saete daer Jacob Johannes zoon nuu ter tyt op woont.
Noch: IX stuvers, uuyt die saete daer Eebel Eyntes op woondt.
Noch: XII stuvers, uuyt Rennerdt Lyeuwes zaete.
Noch: XII stuvers, uuyt Halbe Douwe zoon saete.
(f. 16v) Noch: XII stuvers, uuyt die saete dair Yghe als meyer nuu ter tyt op is 
wonachtich.

Nyeghae

Ander landen ende renten thoebehoorende die patronissa van Nyegae, aengebrocht 
byde voors. kerckvooghden aldaer.

Landen

Inden eersten een cleyne saete landts, omtrent groot wesende XVIII roeden 
landts, leggende in Nyegae, Gaele Eblis opt oost ende (f. 17r) Focke Heerckis opt 
west naestgelegert, die noordereyndt opstreckende ande Maer, die zuydereynde 
uuytstreckende aen Focke Heerckis graeslandt.
Noch vyff mansmadt meeden, leggende aldair in de fennen in drie verscheyden 
plaetsen, van welcken Hempcke Lyeuwis zoon van dat eene mansmadt op de 
westerzijde ende Wyger Gercke zoon op die oisterzijde naestgelegert.
Ende die voorschreven andere vier mansmadt werfft jaerlix tegens Mentye Jans 
zoon ende Sytthie Gosse zoon ende van welcken Claes brouwer op de westerzijde 
ende Gaele Obbe zoon die oisterzijde naestgelegert, welcke voorgespecificeerde 
zaete ende vyff mansmadt meeden nuu in huyre oft pachte heefft Lutticke Peter, 
voor die somme van vier golden guldens.
Noch die halve possessie, daer eenen Johan Jans zoon op woondt, van welcken die 
pastoor die ander helft als in verscheyden toecompt, (f. 17v) die pastorie landen 
opt west ende die patronissa landen van Oldegae opt oost naistgelegert ende 
streckende metten noordereynde aen die Maedt ende zuijdereynde uuytstreckende 
aen dat Coninges Diep, welcke nuu in huyr ofte pachte heefft die voorschreven 
Johan voor die somme als II½ gouden guldens.
Noch vier roeden lands leggende in Nyegae, opt west die pastorie landen ende opt 
oost Douwes Wybes, welcke nuu in huyr ofte pacht heefft Sacke Jans zoon voor 
de somme als IX stuvers.
Noch een stucke landes omtrendt groot wesende een roede, leggende inde 
voors. dorpe van Nyeghae, Sweytzie Sytthies opt west ende Ent Obbis opt oost 
naestgelegert, streckende metten zuydereynden aenden Lijckwech ende metten 
noordereynde streckende andat heemstede, welcke nuu in huyer (f. 18r) ofte 
pachte heefft eenen, Claes genoempt, voor de somme als drie st.
Noch thien mansmadt meden leggende in Nyegaer Fennen, Focke Heerckes 
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opt west ende Gaele Obbe zoon opt oost naeste gelegert, streckende metten 
noordereynde aenden Tersloot ende metten suydereynde uuytstreckende an dat 
Koninges Diep, welcke nuu in huyr oft pachte heeft Hepke Feytthies voor de 
somme als XXX stuvers.
Noch twee mansmadt meeden leggende buyten Oldgae opte Hooghe Werren, 
Jan Douwes opt west ende Syuwrt Buwis opt oist naestgelegert, welcke nuu in 
huyre ofte pachte heeft eene, genoempt Syt, voor de somme als XX st., ende sall 
weesen tot proffijt indie voors. kercke tot wasbrandinge.

(f. 18v) [243] Alsoo die pastorie van Niegae nuu zeeckeren tyden verleeden heft 
vaceert, zoo hebben achtervolgende den placcaete Sacke Jans zoon ende Hepke Feyttzie 
zoon, als kerckvooghden van Onsen Lieve Frouwen parochiekercke616 in Nyegae, dese 
naevolgende landen ende renten angebrocht, totte selve pastorie aldaer toebehoorende.

Eerst de landen

Die possessie der pastorie groot wesende omtrendt XIIII roeden landts, op 
ende uuyth, opt oost die patronissa van Nyegae ende opt west Jaen Douwes 
naestgelandet, opt noordt streckende aen die Maer, opt zuyden uuytstreckende 
aen dat Koninges Dyep.
Noch VI mansmadt meeden leggende in Nyegaere Fennen, Focke Heercke zoen 
met (f. 19r) zijn adherenten opt oost ende Dyorre Ernts zoon opt west naest-
gelegert.
Noch vier mansmadt meeden leggende in den voors. contreen, Sytthie Gosse zoon 
opt oost ende Focke Heercke zoon opt west naestgelegert ende die zuydereynde 
uuytstreckende aen dat Koninges Diep ende die noordereynde opstreckende aen-
den Tersloot.
Noch vier mansmadt leggende inden voors. contreen, Sacke Jans zoon opt oist 
ende Focke Heercke zoon ende Gaele Obbis opt west naestgelegert, streckende 
metten zuyder ende noordereynde tusschen den twee Terslooten.
Noch XII mansmadt leggende in Nyegaer Fenne, Sacke Jans zoon opt oost ende 
(f. 19v) west naestgelegert, die noordereynde streckende aenden Olden Tersloot 
ende die zuydereynde uuytstreckende617 aen dat Koninges Dyep.
Noch anderhalff mansmadt legghende inde voors. fennen, heeren Remboldt, 
pastoor in Opeynde opt oost ende Syurdt Aebelis opt west naestgelegert, streck-
ende metten eynden als vooren.

616  Er staat bij vergissing tweemaal ‘parochie’; tweede keer in de tekst weggelaten.
617  Hierna doorgehaald ‘tusschen den tw.’.
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Noch een saete omtrendt twaelff roeden groot wesende, Jonge Hempcke opt 
oost ende Sacke Jans zoon opt west naestgelegert, streckende opt noordt aen den 
anderen Lijckwech ende opt zuijdt618 an des patroons landen, welcke nuu in huyr 
oft pachte heeft Johan Tyebbis, voor de somme als III philips gl.
Noch die halve saete daer Johan Jans (f. 20r) zoon op woondt, als die pastorie 
landen opt west ende die patronissa van Oldegae opt oist naestgelegert, streckende 
metten noordereynde op an die Maer ende metten zuydereynde uuytstreckende 
an dat Koninges Dyep, welck nuu in huyr oft pachte heefft die voors. Johan, voor 
de somme als II½ philips gl.

Renten

In den eersten: IIII hoornthies gl. uuyt die possessie, daer Johan Jacobs zoon op 
woondt.
Noch: II hoornthies guldens uuyt de saete, daer Wyttzie Sceerdts zoon op woondt.
Noch: II hoornthies guldens uuyt Sacke Jans zoons saete.
(f. 20v) Noch: II hoornthies guldens uuydt die saete Jetthie Oene zoon daerop 
wonende.
Noch: IIII hoornthies guldens uuyt die saete, daer Wyger Gercke zoon op 
woonachtich is.
Noch: II hoornthies guldens uuyt die saete, daer Johan Wopke zoon op woont.

Opeynde

Landen ende renten thoebehoorende den patroon van Opeynde, angebrocht by Mentzie 
Jans zoon ende Frids Sytthie zoon, kerckvooghden.

(f. 21r) Inden eersten VI roeden landts inde Folgeren, joncker Renick van 
Bourmannia opt oost ende Mentzie Jans zoon op die westerzijde naestgelegert, 
die zuydereynde streckende aen die Dracht ende die noordereynde opstreckende 
aen tfeen, facit hier VI stuvers.
Noch een stucke landts van seven roeden groot wesende, leggende in Douwe 
Jelsma saete, welcke Douwe ende zyn naecommende erffgenaemen die eene roede 
vanden voorschreven moegen tot heuren believen weder inlossen altyt, ende 
welcke nuu ter tyt in huyre oft pacht heeft die voors. Douwe, voor de somme als 
XVIII blancken.

618  Hierna doorgehaald ‘anders’.
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Noch een halve roede landts in Poppe Mennerts zaete, welcke die voors. Poppe in 
huyr oft pachte heefft voor I½ st.
Noch twee roeden landts in Hart619 Heris zaete, welcke nuu in huyre ofte pachte 
(f. 21v) heefft eenen Willem voor de somme als IIII½ st.
Noch in Aucke Tziaelma zaete, die tweedelen van vyff mansmadt meeden, ende 
van welcken Wytthie Errits opt oost ende west naestgelegert is, facit thuer XV st.
Noch in die Laege fenne op Fisma Sloetswal VI gras landes, Hert Heris erff-
genamen opt west ende die patroon voors. ende Jan Rattallers erfgenamen opt 
oost naestgelegert, facit toe huyer620 IX stuvers.
Noch drie hoornthies gulden rente, jaerlycx uuyt Rentzie Syttzies lutticke saete, 
welcken renten weder mooghen afflost worden met XXXII philips gl.
Noch zeeven gouden guldens renten (f. 22r) ghecofft metten feenen, legghende 
in des [244] pastorie possessie opt noordt, ende zyn losrenten, gecofft van wylen 
Jan Rattaller.

Heeren Rembolt, pastoor in Opeynde, heeft aengebrocht deese naervolgende landen 
ende renten totte zelve pastorie behoorende, nae tenoer syn coopbrieff.

Eerst landen

Die possessie, dair de voors. heeren Remboldt nuu op woondt, hoorende totte 
voorschreven pastorie, groot wesende omtrendt XL roeden, Jan Rattallers 
erffgenaemen op die oosterzyde ende Mentzie Jans zoon opt west naestgelegert.
Noch XV½ graes landts leggende inde (f. 22v) Middel Scher, van welcken dat 
voorschreven graeslandt, facit thuyer I½ st.
Noch XV½ beesten grasinghe inde Folgeren621 ende doet nijet thuyr, als die 
pastoor de selffde grasinge selffs nijet en mach beslaen tgraesen.
Noch twaelff mansmadt meeden binnen Oldegae gheleeghen, die Dracht opt 
west ende die Middelscher opt oost naeste gelandet.622

Noch XII mansmadt meeden leggende buyten Oldegae, Huecke Syttzie zoon opt 
oost ende olde Ritsaerts erffgenaemen opt vest naistgelegert.623

619  Hierna doorgehaald ‘Jans’.
620  Later toegevoegd.
621  Er staat eigenlijk ‘Flogeren’; hier verbeterd.
622  In de linkermarge van dit fragment staat ‘b#’.
623  In de linkermarge van dit fragment staat ‘a#’. Waarschijnlijk een aanduiding van de kopiist 

om aan te geven dat hij een fout heeft gemaakt bij het kopiëren en toen beide fragmenten 
heeft verwisseld. Om die reden zal Van Leeuwen dan ook beide fragmenten in een andere 
volgorde hebben gezet.
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Noch vier mansmadt meeden leggende (f. 23r) opten Noordthemmen, Rennert 
Zyeurdts zoon aen die westerzijde ende Douwe Wybe zoon aen die oosterzijde 
naestgelegert.
Welcke voorgespecificeerde possessie metten maedtlanden voors. zijnen getaxeert 
inden aenbrengh vanden floreenrente op drie floreenen rente, ende solden nuu 
ter tyt, nae die waerdye, omtrent thuyr oft pacht624 moogen doen VII fl.

Renten behoorende totter voors. pastorie, daer die voors. pastoor de cuer op is gebracht.

Inden eersten twee hoornthies guldens uuyt Syoucke Tyebbes zaete, daer nuu 
Jacob op woondt.
Noch twe hornthies gl. uuyt Menne Jans zate.
(f. 23v) Noch twee hoornthies guldens uuyt Tzierdt Fellynghe saete, daer nuu ter 
tyt Sywrdt Aebelis op woondt.
Noch twee loopen rogge ende een ferndeel ende een hoornthies gulden jaerlix uuyt 
Sceerdt Brandinghe goedt, daer nuu ter tyt bruycken Jan Rattallers erffgenamen.
Noch een halven bolle ofte drie cleyn loopen rogghe uuyt Mentzie Jans saete.
Noch vier hoornthies guldens uuyt Douwe Jelsma saete.
Item noch twee hoornthies guldens uuyt Luyeds Poppes saete.
(f. 24r) Noch: II hoornthies guldens uuyt Joucke Sybrants zaete.
Noch een maenckes bolle uuyt Hywerdt Gosses saete, daer nuu ter tyt Johan 
Willems zoon op woondt.
Noch II hoornthies guldens uuyt Aescke Sybrants zaete, daer nuu ter tyt Claes 
brouwer op woondt.
Noch twee hoornthies guldens uuyt Poppe Auckes saete, dair Harman op woondt.
Noch twee hoornthies guldens uuyt Fridts Syttzies saete oft een halven bolle van 
oldts.
Galckama guedt, daer Johan Robets nuu op woondt, XV stuvers.
(f. 24v) Ydsma guedt, daer Wytthie Errits nuu ter tyt op woondt, een bolle ter 
week.
Focke Gosses guedt, daer nuu ter tydt op woondt Aucke Tziallma, een bolle ter 
maendt.
Noch acht gouden gulden renten van Jan Rattallers erffgenaemen, die gecoft zyn 
metten feenen, opt noordt vander pastorie possessie gelegen van voors. Rattaller.

624  Doorgehaald ‘gholden’.
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(f. 25r) Noerderdrachten

Landen ende renten toebehoorende den patroon van die Noorderdrachten, aengebrocht 
by Berndt Popcke zoon ende Sytthie Sceerdts zoon.

Inden eersten een cleyn saete landis, omtrent vyftehalve roeden groot wesende, 
leggende inden voorschreven dorpe van die Noorderdrachten, Hans Roeloffs opt 
zuydt ende Sythie Gosses opt noordt naestgelegert, de welcke nuu in huyr oft 
pachte heeft Lauwerens Hans zoon voor de somme van drie philips guldens jaers.
Noch een stuck landts een roede groot wesende, leggende inden voorschreven 
dorpe vande Noorderdrachten, Wympck Hennis opt zuydt ende noordt 
naestgelegert, die oistereynde opstreckende tot des feens scheydinghe ende die 
westereynde uuytstreckende aen de (f. 25v) Dracht, welcke nuu in huyr offt 
pachte heefft de voorschreven Wympck, voor de somme van IIII½ st.
Noch een stucke feens omtrendt groot wesende ses roeden, leggende inde 
Folgeren, Bettzie Hayes opt noordt ende dat convent van Smallenee opt zuydt 
naestlegers, die oistereynde opstreckende tot des feens scheydinghe ende die 
westereynde uuytstreckende aen die lutticke Dracht.
Noch drie ackeren landes op ende uuyth [245] met heur anhanghen, leggende 
inden voorschreven dorpe vande Noorderdrachten, Sytthie Sceerdt zoon opt 
zuijden ende Wympck Hemmes opt noordt naestgeleghert, die oistereynde 
opstreckende tot den Feens Scheydinghe ende die westereynde uuytstreckende 
aen die (f. 26r) Dracht, dewelcke nuu in huer offte pacht heefft Sytthie Sceerdts 
zoon, voor de somme van twaelff stuvers, welck de pastoor jaerlix subleveert.625

Noch een stuck landts met syn annexen vyfftehalff roeden groot wesende, leggende 
inder voorschreven dorpe vande Noorderdrachten, Sittzie Rentzis opt zuydt ende 
Gerbe Atte zoon opt noordt naestgelegert, de oestereynde opstreckende tot des 
Feens Scheydinghe ende die westereynde uuytstreckende aen die Dracht, welcke 
nuu in huyr oft pachte heefft Gerke Atte zoon, voor de somme van twintich 
stuvers ende een oirt stuvers.
Noch een roede landts met heur anhangh leggende in den voorschreven dorpe 
vande zuyderzydt in Jelcke Syts saete, Ritzart (f. 26v) Sippis opt zuydt ende 
Jelcke voors. opt noordt naestlegers, die oistereynde opstreckende an des Feens 
Scheydinghe ende die westereynde uuytstreckende aende Dracht, dewelcke nuu 
in huyr ofte pachte heefft Jelcke Syts, voor de somme als IIII½ stuvers.
Noch III½ roeden landes op ende uuyt met holdt, feen, bouwlandt, graeslandt 
ende meeden, leggende inden voorscreven dorpe, wylen Bryocht Oblis erffgen. 

625  Latijn: ondersteunt.
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op die zuyderzyde ende Johan Bartolts opt noordt naestlegert, die oistereynde 
opstreckende an des Feens Scheydinghe ende die westereynde uuytstreckende626 
aen die Dracht, welverstaende, dat die pastoor ende vooghden zyn geaccordeert 
met voors. Johan Bartoldts, dat die voors. Johan sal holden die gewelt van die 
voorgespecificeerde III½ roeden landts ende sal de kercke offt patroon daer jaerlix 
voor (f. 27r) thuyr gheeven XIIII stuvers.
Ende aengaende den feenen van de cleyne saete als zeeven roeden groot wesende, 
zullen die kerckvoogden ende voorschreven Johan jaerlix gelycke veele graven.
Noch vier mansmadt meeden legghende opte Hemmen, Ritzaerdt Sipkis op die 
westerzijdt ende dat convent van Smallenee op de oesterzijdt naestlegert, welcke 
nuu in huyre offt pachte heefft Wympck Hennis, voor de somme als: XII st.

Heeren Anne, pastoor inde Noorderdrachten, heeft angebrocht dese naevolghende 
landen ende renten, totte selve pastorie behoorende.

(f. 27v) Eerst landen

Die possessie dair die voorschreven heer Anne nuu opt woondt, hoorende totten 
voorschreven pastorie, groot wesende XIIII roeden, leggende inden voors. dorpe 
vande Noorderdrachten, Ritzaert Sipke zoon opt noort ende Jaen Zittzie zoon opt 
zuydt naestgelegert, streckende met de zuydereynde op an des Feens Scheydinge 
ende die noordereynde uuytstreckende aende Dracht.
Noch XX mansmadt meden leggende op de Noordehemmen, hoorende totte 
voorschreven pastorie ende van welcken Berndt Popcke zoon op die westerzijde 
ende Gerbe Atte zoon op die oisterzijde naestgelegert.
Noch ses mansmadt meeden leggende opte (f. 28r) voors. Noordehemmen ende 
van welcken Brandt voorschreven op die oisterzijde ende Zyourdt Aebeles op die 
westerzijde naestgelegert.
Noch twe pondemaete meeden leggende opt627 voorschreven Noorderhemmen 
ende van welcken heeren Rembolt, pastoir in Opeynde, op die oisterzijdt ende 
Douwe Wybes op die westerzijdt naestgelegert.
Noch seven628 mansmadt meeden leggende opte voorschreven Noorderhemmen, 
Rennert Syuurdts zoon op die oisterzijde ende dat Koninghes Dyep op die 
westerzijde naestgelegert.
Noch drie mansmadt legghende buyten (f. 28v) Smallenee op te Hemmen, Haye 
Hartmans zoon opt oost ende west naestgelegert.

626  Doorgehaald ‘staende’.
627  Hierna doorgehaald ‘west’.
628  Hierna doorgehaald ‘pondemaete’.
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Noch III ackeren landes leggende inde voorschreven dorpe van Noorderdrachten 
met heur aenhangh, Syttye Ebele zoon opt zuydt ende Wympck Hemmis opt 
noordt naestgelegert, streckende opt oost op an des Feens scheydinge ende die 
westereynde uuytstreckende aende Dracht, facit jaerlix I hoornthies gulden tot 
behouff den voors. pastoor.

Renten hoerende totter voors. pastorie, daer die voors. pastoor die koer op is gebracht.

Inden eersten een halff bolle uuyt die saete, daer Andreas Feytzie zoon nuu ter tyt 
(f. 29r) op woondt ende wordt nuu den voors. pastoor betaelt, die voorschreven 
halve bolle met een philips gulden jaerlix.
Wttzie Allis saete daer nuu ter tyt eenen, genoempt Geert opt woondt, een halff 
bolle van oldts, dwelck nuu den voors. pastoor wordt betaeldt met eenen philips 
gulden jaerlix.
Item de saete landts daer Eynthe Mennerts op woondt, is zijn predecesseur 
toegestaen vanden pastoor, foeghden ende gemeene gemeente der voorschreven 
dorpe ende dat voor een halven bolle, dwelck de pastoor solde ontfanghen ende 
boeren jaerlix van de voors. saete.
Jelle Auckis saete is die pastoer metter [246] wairheyt onderricht, dat die pastoor 
(f. 29v) dair uuyth sal hebben een halve bolle, ende die voorschreven pastoor heeft 
daeraff geboert XXX stuvers jaerlyx ende twee jaerweynden, eerder tyt de voors. 
Jelle quam metter woninghe opte voors. saete ende soo heeft nuu de voors. Jelle 
in thyen jaeren verleeden den pastoor voors. nijet meer gegeven vande pacht ofte 
den geheelen bolle, dan een philips gulden ende acht stuvers.
Een halff bolle jaerlycx uuyt Rentzie Fockis saete, dwelck den voorschreven 
pastoor jaerlix wordt betaeldt met drie cleyn loopen rogge.
Een halffve bolle jaerlycx uuyt Rytsaert Sipkis saete, dwelcke den voorschreven 
pastoor sommighe verleeden jaeren den voorschreven halve bolle heefft betaeldt 
met XXX stuvers, (f. 30r) ende oock ytlicke jaeren nijet meer gegeven dan een 
philips gl.
Een halff bolle jaerlycx uuyt Haye Hartmans saete, dewelcke halve bolle den 
pastoor jaerlix is betaelt geweest met drie cleyn loopen rogge.
Een halff bolle jaerlix uuyt Jaen Sytthies saete, dwelck den pastoor jaerlicx wordt 
betaeldt met eenen philips gulden.
Item Rytzaerdts Sipkis saete daer Evert Wybes nu ter tyt als meyerman op is 
wonende, een halve bolle.
Een halffve bolle uuyt Syttzie Rentzies saete, dwelcke den pastoor jaerlicx wordt 
betaeldt met eenen philips gulden ende (f. 30v) moet daer mede tvreede wesen, 
zoo hy nijet gheern wil rechten.
Een halve bolle uuyt Gerbe Attis zaete, dwelcke den pastoor, ytelicke jaeren ver-
leeden voorden voorschreven halve bolle heefft betaeldt twee groot loopen rogge 
ende een verndeel ende nuu jaerlix nijet meer wil gheeven dan eenen philips gulden.
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Een halve bolle van oldts, uuyt Syttzie Seerts saete.
Uuyt Wymck Hennis saete, anderhalff cleyn loopen rogge jaerlix.
Een halve bolle van oldts uuyt Hans Roloffs (f. 31r) zaete, voor welcken voors. 
halven bolle, die voorschreven Hans, die saete is vanden pastoor, foeghden ende 
gemeene gemeente overgedragen te gebruycken, uuytgenoomen dat die kercke 
den eygendomme vanden holte ende feen, totter voors. saete behoorende, in 
eygendomme sal beholden.
Item heeft die pastoor jaerlycx van ytlicke vuersteeden inden voorschreven dorpe 
wesende vier tyden, als ytlicke tyde te betaaelen met VIII pondts broets ende een 
pondt botter.
Ende heefft hyer te booven die pastoor noch jaerlix van ytlicke huys een cleyn 
halff ferndeel rogge ende dat ter cause vanden clocken toe luijden.

(f. 31v) Suyderdrachten

Ander landen ende renten toebehoorende den patroon ende kercke vande Suyderdrachten, 
angebrocht by Johan Goeytzies ende Cornelis Johans zoon, kerckvooghden aldaer.

Inden eersten een cleyn saete landts, omtrent IX roeden groot wesende, leggende 
in den voors. dorpe van Suyderdrachten, Renick Allis opt zuydt ende Iscke Molle 
zoon, in Oldegae wonachtich, opt noordt naestgelegert, die welcke nuu in huyr 
oft pachte heefft Wybe Henryckx zoon voor de somme van III½ gl. floreen, ende 
is inden anbrengh vanden floreen rente getaxeert op XXVI st. ende golde doe ter 
tyt niet te huyr offte te pachte.
Item noch aelff roeden leggende inden voors. (f. 32r) dorpe van Zuyderdrachten, 
vanden welcken Renick Allis op de noorderzijde ende Johan Goeyttzies op de 
zuyderzijde naestgelegert, dewelcke nuu in huyre oft pachte heefft Renick Alles 
voorschreven, voor de somme van I½ golden floreen ende is inden anbringh 
vanden floreen rente getauxeert op XXI st. ende en mochte doe ter tyt nijet meer 
in huyre doen.
Item noch heefft de patroon een roede landts inde saete, daer Johan Aelckis nuu 
ter tyt op woondt, leggende inden zelffden voorschreven dorpe ende vanden 
welcken Frydts Zydtzie zoon op ende uuyt is naestgelegert, dewelcke nuu in 
huyre offt pachte heefft Johan voors., voor de somme van V stuvers.
Noch heefft die voorschreven patroon offte (f. 32v) kercke een roede landts, 
leggende inden voorschreven dorpe ende van welcken Sacke Saelcke op die 
noorderzijde ende Wybren Itskis op die zuyderzijde naestgelegert, ende die 
oistereynde opstreckende an die Maer ende die zuydereynde uuytstreckende aen 
die Dracht, die welcke nuu in huyr oft pachte heeft Sacke voorschreven, voor de 
somme van twee stuvers jaerlix.
Noch heefft de voors. patroon een roede landts leggende in Opeynde inder saete, 
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daer eenen, genoempt Pappe629 Mennerts zoon op wonachtich is ende vande 
welcke die voors. Poppe op beyden zijden is naestgelandet ende welck nuu oock 
in huyr offt pachte heeft die voors. Poppe, voor drie st. jaerlix.
Noch heeft die voors. patroon ende kercke (f. 33r) een cleyn halff saete 
landts leggende by Smallene, van welcken dat convent van Smallene op die 
oisterzijde ende Tzyomme Hertsma [247] met de ander helfft der voors. saete 
op die westerzijde naestgelandet, streckende opt noordt aen dat Dyep ende op 
zuydereyndt uuytstreckende aenden Hoeywech, die welcke nuu in huyr oft 
pachte heefft Meynte Gaucke zoon voor de somme van drie hornthies gl.
Item noch heeft de patroon III mansmadt maeden leggende buyten Smallenee 
binnen Gallinghsloet, Johan Goeytthies op die oisterzijde ende Lyewe Sytthie 
zoon op die westerzijde naestgelandet, die welcke nuu in huyr ofte pachte heefft 
Johan Goeyttyes voer de somme van XXXVI st., ende heefft van oldts nijet beter 
geweest dan die lasten opte selve liggende.
Noch heefft die patroon twee mansmadt (f. 33v) maeden leggende buyten by die 
Olde Ee, Sacke Salckis op die oisterzijdt ende Wybe Lenses op die westerzijde 
naestgelegert, die noordereynde streckende aendat Dyep ende die zuydereynde 
streckende an die overkant der Werren, die welcke nuu in huyre bruyct Aerndt 
Oedts zoon voor zeeckere andere twee mansmadt, dewelcke des patroons meyer 
wederomme gebruyct.
Item noch heeft de patroon twee hoornthies guldens des jaers opgebeurt ende 
ontfangen uuyt de selffde saete, daer Benne Alle zoon, nuu ter tyt op wonachtich 
is ende die oldefaeder te vooren ende nae Benne voors. faeder hebben die patroon 
ende kercke wal betaeldt ende nuu is die voors. Benne onwillich deselffde den 
patroon tbetalen ende treckt alsoo die voors. rente aff van die kercke.
(f. 34r) Noch heefft de voorschreven patroon drie philips guldens rente uuyt de 
saete, dair wylen Jaencke Wyttzis naegelaten weduwe met haer kinderen nuu ter 
tyt op is wonachtich ende zijn los renten.
Noch heeft die voorschreve patroon zeeckere feenen leggende in die Folgeren, 
welcke oock den zelffden patroon affhandich wordt gemaict van eenen, 
ghenoempt Jelle Aucke zoon ende Gerbe Atte zoon, als die saem is.

Heeren Harman, pastoor inde Zuyderdrachten, heefft angebrocht die naevolgende 
landen ende renten totter zelver pastorie behoorende.

629  Lees ‘Poppe’.
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(f. 34v) Eerst landen

Die possessie, daer die voorschreven heeren Harmen nuu ter tyt op woont, 
hooren totte voorschreven pastorie, groot wesende XVII roeden, leggende inden 
voorschreven dorpe van Suyderdrachten, Lyeuwe Sytthie zoon opt noordt ende 
Reyner Johans zoon opt zuydt naestgelegert, streckende met dat oistereynde op 
andes Feens Scheydinghe ende de noordereynde uuytstreckende aen de Drachten.
Noch XIII mansmadt meeden leggende op die Zuyderhemmen in drie verscheyden 
stucken, vanden welcken de neegen vanden voors. XIII madt Tyallinck Hayes 
erffgenaemen op die oisterzijde ende Renick Allis op die westerzijde naestgelegert.
Ende vande twee madt Aerndt Oets zoon (f. 35r) op die westerzijde ende Renick 
Allis op die oisterzijde naistgelandet.
Ende noch twe mansmadt, vanden welcken Tzalingh Hayes erffgenaemen op die 
westerzijde ende Wtzie Alle zoon op die oisterzijde naestlegers, ende welcke voors. 
XIII mansmadt die noordereynde is streckende aen die Dracht en die zuyder-
eynde aen die Gasten.
Item noch twee mansmadt buyten die Olde Ee, Renick Allis op die noorderzijde 
ende Wyttzie Jellis op die zuijderzijde naestgelandet, streckende opt oost aenden 
Scheytsloot, uuytgaende opt west aen tDyep.
Item noch twe mansmadt leggende buyten die Gladde Gauw ende is werfflandt, 
(f. 35v) ende van welcken Johan Deddinghs op die westerzijde ende op de 
oisterzijde Renick Allis is naestgelandet, streckende met die noordereynde aen 
dat Dyep ende die zuijdereynde opstreckende aen die Hoeywech.
Item noch omtrendt vyff mansmadt leggende op die Crommehemmen, vanden 
welcken die Hoeywech aldaer op beyde sijden is naestleger, die noordereynde 
streckende aen die Ee ende die zuijdereynde streckende aen den Sloot.
Item noch vier mansmadt leggende op die Langehemmen, van welcken Sacke 
Jans zoon ende Menthie Jans zoon op die oisterzijde ende Benne Alle zoon op die 
westerzijde naestgelegert, streckende met den noordereynde aen die Ee ende met 
die zuydereynde streckende an die Gauwsloet.
(f. 36r) Noch vier mansmadt buyten op de Hemmen, van welcken Goert Henrickx 
zoon opt beyden zijden is naestgelandet.
Noch seeven mansmadt leggende in die Tonnabuucken, van welcken Aucke 
Tyallincks op die oisterzijde ende Olle Gosse zoon op die westerzijde naestgelegert, 
streckende opt noordt aen die Olde Rijdt ende opt zuydt aen die Gaeuwsloot.
Noch drie mansmadt leggende in Moncke Nachtlandt, van welcken dat convent 
van Smallenee op beyden zijden is naestgelegert ende insgelycx dat voors. convent 
op die noordereynde naestgelandet, die zuijdereynde streckende aenden Wech.
Noch twee mansmadt heetende die (f. 36v) Pollen, leggende buyten Smallenee, 
rontsomme inden watere.
[248] Noch vier mansmadt leggende buyten Smallenee, heetende de Strenghen, 
van welcke Govairt Henricx zoon aen die oisterzijde ende Bernairdus landt op die 
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westerzijde naestgelegert, streckende met de zuydereynde aenden Hoeywech ende 
met den noordereynde uuytstreckende aen630 Binnaerts landt.
Noch twee mansmadt leggende in die Corte Fennen buyten de Posten, vanden 
welcken Wybren Jesckis op die oisterzijde ende die kercke ende patroon van 
de Suyderdrachten op die westerzijde naestgeleghert, zijnde die noordereynde 
streckende aen de Dracht ende die zuijdereynde streckende aende Dwarssloot op 
die Gasten.
Welcke voorgespecificeerde zaete landts (f. 37r) metten booven voorschreven 
maeden zijn getauxeert inden aenbrengh vande floreen rente op drie floreenen 
ende II stuvers.

Renten

Inden eersten XV stuvers jaerlycx uuyt de saete, daer Dirck Roeloffs nuu ter tyt 
op wonachtich is.
Item: XVIII stuvers uuyt Paesche Johans zaete des jaerlix.
Item: XVIII stuvers des jaers uuyt Goevart Henrix zaete.
Item: XXIIII stuvers uuyt Rentzie Oegis (f. 37v) zaete daer Focke Thoma nuu ter 
tyt detineert.
Item: XXIIII stuvers uuyt des cloosters sate, dair Alyt Wyggers nuu ter tyt 
detineert.
Item: XVIII stuvers uuyt de saete, daer Sacke Salcke zoon nuu ter tyt op woondt.
Item: XXIIII stuvers uuyt de saete, daer Johan Dirckis nuu ter tyt op wonachtich 
is.
Item: XXIIII stuvers uuyt Aerndt Oets zoon sate.
Item: XXIIII stuvers uuyt de zaete, daer (f. 38r) Wybe Lenses nuu ter tyt op 
wonachtich is.
Item: XXIIII stuvers uuyt Jaencke Wyttzies saete.
Item: XXIIII stuvers uuyt de saete, dair Johan Goeyttzies nuu ter tyt op is 
wonachtich.
Item: XXIIII stuvers uuyt Renick Allema saete.
Item: XXIIII stuvers uuyt de saete, daer Eebe Tiesens nuu op woondt.
Item: XXXVI stuvers uuyt Lyeuwe Syttzis saete.
(f. 38v) Item: XII stuvers uuyt de zaete, daer Johan Aelkis nuu ter tyt op wonachtich 
is.
Item: XXIIII stuvers uuyt Heeringhe saete, daer Ghieldt Sytama nuu ter tyt 
detineert.

630  Hierna doorgehaald ‘die Dracht ende die zuijdereynde st.’.
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Item: XII stuvers uuyt Cornelis Johans zoon saete.
Item: XII stuvers uuyt Benne Allis saete.
Item ytelicke vuyrsteeden inden voors. dorpe, vier tyden tyaers ofte ytelicke tyden 
te betaelen met anderhalve (f. 39r) stuvers, indyent den pastoor belyefft.

Cortehemmen

Andere landen ende renten toebehorende den patroon van de Cortehemmen, angebrocht 
by Otto Wybrandts zoon ende Bennairt Boldts zoon, kerckvooghden aldair.

Inden eersten een cleyn saete landts omtrent XX roeden groot wesende, leggende 
inden voorschreven dorpe vande Cortehemmen, Aerndt Oedts zoon opt west ende 
Wybrant Jaens zoon opt oest naestgelegert, die (f. 39v) zuydereynde streckende 
aen die Maer ende die noordereynde uuytstreckende aen die Dracht.
Noch vier pondemaeten behoorende totter voors. saete leggende buyten 
Smallenee, Paesche Johans opt oest ende Gallincksloet opt west naestgelandet.
Noch vier mansmadt meeden leggende boven Bornbergummer Hoeywech, myt 
den suydereynde streckende aen den Poel ende mitten noordereynde streckende 
aen Bornbergummer Hoeywech, ende opt west Guttert Wigles ende Bruyn Wigles 
erffgenamen, ende opt oest Hoecke Eete zoon ende Folckert snyder naestgelegert.
Noch een mansmadt genoempt die Weer, (f. 40r) leggende buyten Bergummer 
Hoeywech, Wybe Martziens op die oisterzijde ende Wlcke Reyties opte 
westerzijde naestgelandet, die zuydereynde streckende aenden Hoeywech ende 
die noordereynde aen Sytthie Eelckis maeden.
Noch vier pondemaeten genoempt die Strenghen, heeren Fedde opt oost ende 
Frans Gebbis opt west naestgelegert, metten631 noordereynde632 streckende aen 
Aernt Oets landen633 ende metten zuydereynde634 streckende aen Wlcke Reyttzies 
landen.
Noch vier pondemaeten streckende metten zuydereynde aenden Hoeywech ende 
met den noordereynde aen Eete Allerts landen, Wlcke Reytzis opt oest ende 
Taede Sime zoon opt west naestgelegert.
(f. 40v) Welcke voorgespecificeerde saete landts ende maeden nuu in huyr ofte 
pachte635 heeft Gerbe moller voor de somme van V philips guldens.
Noch een tzwele landes leggende thoe Bornbergum, Reyttzie Wlcke zoon opt 

631  Hierna doorgehaald ‘Oets landen metten’.
632  Verbeterd uit ‘zuydereynde’.
633  Doorgehaald ‘Hoeywech’.
634  Verbeterd uit ‘noordereynde’.
635  Hierna doorgehaald ‘hebben’.
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oost ende Boele opt west naestgelegert, metten zuydereynde streckende aen die 
Maer ende die [249] noordereynde aendie Weeren, welcke nuu in huyr offte 
pachte heefft Reytzie Wlcke zoon voor de somme als IX stuvers.
Noch beth een stuck feens leggende in de Drachten, Gaucke Tiebbis opt oost 
ende Attzie Tiebbis opt west naeste gelegert, metten zuydereynde streckende aen 
die Werren ende die noorder (f. 41r) eynde streckende aen den Olden Leydijck 
ende doet nijet thuyr.
Noch anderhalve philips gulden losrenten uuyt Gerbe mollers goeden, gecoft op 
weder incoop van vyff jaeren, voor de somma als XXX philips gl.
Op huiden den 2den februarij 1622, compareerde inder Griffies sHoffs van 
Vrieslandt, heer Everdus Boner, vertonende requeste ende accorde ende daerop 
gevolchde adprobatie vande gerechte van Smallingerlandt, mitsgaders quitantie 
waerbij gebleke, dat de rente van anderhalve philips gl. gaende uit Gerbe mollers 
sate, in desen poste gemeldt, affgelost ende de penningen vandien betaeld waren 
I fl. VII st.636

Alsoo die pastorie vande Cortehemmen vaceert, zoo hebben achtervolgende den 
placcaete, Otte Wybrandts zoon ende Bennairt Boldts zoon, als kerckvooghden aldaer 
angebrocht dese naevolgende landen ende renten totte pastorie in de Cortehemmen 
behorende.

Eerste landen

Die possessie der pastorie, groot wesende (f. 41v) XXVIII roeden bouwlandt ende 
graeslandt, Renthie Oeges erffgenaemen opt west ende Tziebbe Syts erffgenaemen 
opt oost naestgelegert, streckende metten zuijdereynde aen die Maer ende metten 
noordereynde uuytstreckende aen die Dracht.
Noch acht mansmadt meeden behoorende tot de voorschreven pastorie, Rentzye 
Oeges erfgen. opt oost ende Welcke Reytzies opt weste naestgelegert, die 
zuydereynde streckende aen Bornbergumer Hoeywech ende die noordereynde 
streckende aen Rentzie Oegis landen.
Noch drie mansmadt behoorende totte voorschreven pastorie, heer Wybe, 
pastoor te Bornbergum opt oost ende Aerndt Oets zoon opt west naestgelegert, 
die zuydereynde streckende aen Bornbergumer Hoeywech ende die noordereynde 
aen Syouck Eetis landen.
(f. 42r) Noch twee mansmadt behoorende totte voorschreven pastorie, heeren 
Wybe voors. opt oost ende Eevert Wibbes opt west naestgelegert, streckende 

636  Deze alinea is later in een andere hand in de linkermarge toegevoegd.
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metten zuydereynde opten Olden Dyck ende metten noordereynde an heeren 
Wybe Wechcamp.
Noch vyff mansmadt meeden, Wtthie Alle zoon opt oost ende Paessche Johans 
opt west naestgelegert, die zuydereynde streckende aen Drachtstera Hoeywech 
ende die noordereynde aen dat Koningis Dyep.
Welcke voorgespecificeerde sate landts, metten maedlanden, die voorschreven 
kerckvooghden estimeeren nuu nae die jaerlixe wairdie op VI philips gl.
(f. 42v) Noch drie mansmadt meden legghende buyten Smallene ende aen die 
westerzijde van Gallincksloot, Meyne Luytgens erfgen. opt oost ende Auck 
Geeuckes erffgen. opt west naestgeleghert.
Welcke voorschreven drie mansmadt die priester nae priester inde Cortehemmen 
zyn besprooken, voor wylen Jaentzien Gens jaerweynden, ende welcke voors. drie 
mansmadt heeren Fedde, pastoor in die Cortehemmen geweest, heefft vercoft 
Jelcke Sytis.

Renten

Inden eersten twe hoornthies gulden uuyt Wybren Itsckis saete.
Noch twe hoornthies gl. uuyt Itske Ollis sate.
(f. 43r) Noch: XII stuvers uuyt Olle Gossis saete.
Noch: XXIIII stuvers uuyt Rentzie Oegis saete.
Noch: XXIIII stuvers uuyt Johan Jacobs zaete.
Noch: XXIIII stuvers uuyt Syttzie Feddis guedt.
Noch: XII stuvers uuyt de saete, daer Eevert nuu op woondt.
Noch: XII stuvers uuyt des patroons saete, daer Gerbren moller nuu ter tydt op woont.
(f. 43v) Noch: twaelff stuvers uuyt Wybren Jaens saete.
Noch: XXIIII stuvers uuyt Andries Haeyes saete.
Noch: XXIIII stuvers uuyt Bennairt Boltis saete.
Noch: XXIIII stuvers uuyt Gerbe moller saete, dair Henryck Alberts op woondt.
Noch: XXIIII stuvers uuyt Aeyse Lyeuwis saete.

(f. 44r) [250] Bornbergum

Ander landen ende renten toebehorende den patroon van Bornbergum, aengebrocht 
by Wlcke Reytzis ende Briocht Gossis, kerckvooghden aldair.

Inden eersten een saete landts leggende inden voorschreven dorpe, omtrendt 
XI roeden groot wesende, met twee pondemaete meden, opt noordt streckende 
vanden Hoeywech, Gerbe Bockis opt oost ende Dyorre Errits zoon opt west 
naestgelegert, streckende metten zuydereynde aen die Maer ende die noordereynde 
streckende aen des pastoors landen, welcke nuu in huyr offte pachte heefft Jelle 
Sytis, voor de somme als II½ karolus guldens.
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Noch een roede landes in die saete (f. 44v) landes, daer Sybrandt Bauckis op 
woondt, welcke in huyre ofte pachte heefft die voors. Sybrandt voor vyff stuvers.
Noch heefft de patroon zeeckere landen inde saete leggende dair Tzierck Ids op 
woondt, mer de kerckvooghden en weeten nijet hoe mannich roeden, welcke nuu 
in huyr ofte pachte heefft die voorschreven Tzierck, voor de somme als XVIII 
stuvers.
Noch IIII½ roede landts leggende in den voorschreven dorpe met eenen cleynen 
camp, leggende inde Broeckfennen ende van welcken Albert Engberts zoon opt 
oost ende Heercke Fockis erffgenaemen (f. 45r) opt west naestgelegert, metten 
zuydereynde streckende aen die Maer ende die noordereynde streckende aen den 
Olden637 Dwarssloot inde Broeckfennen, welck nuu in huyre638 oft pachte heefft 
Lyeuwe Botte zoon, voor de somme als XXIIII stuvers.
Noch een zeecker stuck, bouwlandt ende graeslandt wesende, leggende aen die 
oisterzijde van dat convent van Smallenee, als wesende die oisterste639 bouwlandt 
aen die noorderzijde van den Wech, die patroon ende kercke van Suyderdrachten 
opt oost ende dat convent van Smallenee opt west naeste gelegert, die zuydereynde 
streckende an den Wech ende die noordereynde uuytstreckende aen dat Koninges 
Dyep, welcke nuu in huyre offt pachte heefft dat voorschreven convent, voor 
de somme (f. 45v) als vyff hoornthies guldens ende voor soo veele wyns, als die 
pastoor in die kercke is behoeftich tot misse te doen.
Noch VIII pondemaeten meden leggende by Bergummer Hoeywech, dat convent 
van Smallenee opt west ende Tyebbe Sytis erffgenamen opt oest naestgelegert, 
metten zuydereynde streckende aen den Hoeywech ende die noordereynde 
streckende aen Sicke Alleme landen, welck nuu in huyr offte pachte heeft Gerbe 
Bocke zoon, voor de somme als XXVIII st.
Noch zes mansmadt meeden leggende booven Berghummer Hoeywech, Roeloff 
Sygirs opt oist ende Rentzie Oegis (f. 46r) erffgenaemen opt west naestgelegert, 
welke nuu in huyre oft pachte heefft Lyuwe Bottis, voor de somme als XII st.
Noch een mansmat leggende in den voors. contree, Lolcke Sytis erffgenaemen 
opt west ende Bennert Bolts opt oost naestgelegert, welcke doett huyr III st.
Noch vier pondemaeten meeden, die patroon vander Noorderdrachten ende 
Douwe Fockis opt west ende Douwe Aebis opt oost naistgelegert, metten 
zuijdereynde streckende aen Tyebbema Weer ende metten noordereynde 
streckende aen den Wechcampen, welcke nuu in huyr oft pachte heefft Lieuwe 
Bottis, voor de somme als VIII st.
Noch vier pondemaeten genoempt die Strenghen, (f. 46v) Gerbe Bockis opt oost 

637  Hierna doorgehaald ‘wech’.
638  Hierna doorgehaald ‘heefft’.
639  Verbeterd uit ‘oisterzijde’.
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ende Ydtscke Ulle zoon opt west naestgelegert, die zuydereynde streckende aen 
den Hoeywech ende die noordereynde streckende aenden Wech Campen, welck 
in huyr ofte pachte bruyct Sybren Bauckis, voor de somme als XIIII st.
Noch een stuck reydtlandts omtrent VIII pondemaeten groot weesende, 
Tziebbema Weer ende die Cromme Fenne opt oost ende die Schape Fenne opt 
west naestgelegert, ende doet thuyr XXVIII stuvers.

Heeren Wybe, pastoor te Bornbergum, heeft aengebrocht deese naevolghende landen 
ende renten, totte zelve pastorie behoorende.

(f. 47r) Eerst landen

Die possessie, daer die voors. heeren Wybe nuu ter tyt op woont, hoorende totte 
zelve pastorie, groot wesende XIII roeden, leggende inden voors. dorpe van 
Bornbergum, van welcken de bouwlanden, graeslanden Obbe Haeucke zoon opt 
west ende Heercke Fockis erffg. opt oost naestgelegert ende die maedtlanden 
inde Brueckfenen, Aerndt Oets zoon opt oost ende Wybren Jaens zoon opt west 
naestgelegert, streckende die zuydereynde aen die Maer ende die noordereynde 
uuytstreckende aen dat Koninges Dijep.
Noch VI pondemaeten behoorende totte voors. pastorie, Joachim Molle zoon opt 
west ende Aernt Oedts zoon ende Wybren Ydtske opt oost naestgelegert.
Noch vyff pondemaeten behoorende totte voors. (f. 47v) pastorie, heeren Fedde 
opt oost ende Haeye Sceerdts zoon opt west naestgelegert.
[251] Noch twee pondemaeten maedtlandts leggende opt west van de Middelgast, 
des patroons meeden opt oost ende Haye Sceerdts opt west naestgelegert, aen 
die zuydereynde streckende aen Tziebbe Syts landen ende die noordereynde 
streckende aenden landen van wylen Sicke Ollema.
Noch twee pondematen booven den Hoeywech, des pastorie landen inde 
Cortehemmen opt west ende Bocke Ollema erffgenamen opt oost naestgelegert, 
die noordereynde streckende aenden Hoeywech ende die zuydereynde 
opstreckende aen de Olde Zijdweyn.
Dese voorgespecificeerde possessie (f. 48r) ende maedtlanden estimeert die voors. 
pastoor, nae die jaerlixe waerdye nuu ter tyt als op IIII gouden guldens ende XIII st.

Renten

Int eerst, van Wlcke Rumpkis saete, vier ende twintich st.
Noch uuyt Ulck Reytzis saete: XXIIII st.
Noch uuyt de saete, daer Tade Sijnis op woont: XXIIII st.
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Noch uuyt Folckert Gerbis saete: XVI640 st.
Noch uuyt Gaele Wobbis sate: XXIIII st.
Noch uuyt Hucke Eelis sate: XXIIII st.
(f. 48v) Noch uuyt die saete, daer Haye Sceerdts op woondt: XXIIII st.
Noch uuyt de saete, daer Tyerck Ydts op woondt: XXIIII st.
Noch uuyt Gobe Bockis saete, nae hluyt mijn coerbrieff, VIII stuvers, ende is 
onwillich tselffde te betaelen den pastoor.
Noch uuyt Jelle Sytis saete, dair hij nuu ter tyt op woondt: XXIIII st.
Noch uuyt Diorre Errits sate: XXIIII st.
Noch uuyt Douwe Abis zaete: XII641 st.
Noch uuyt Sybren Bauckis sate: XVI st.
(f. 49r) Noch uuyt Reytzie Ulckis zaete: XVI st.
Noch uuyt Bryocht Gossis saete: XXIIII st.
Noch uuyt Sicke Ollema zate: XXIIII st.
Noch uuyt Lolle landt, welck dat convent van Smallenee nuu bruyct: XXIIII st.
Ende welcke voors. XXIIII stuvers die prior ende dat convent nuu den voors. 
pastoor nijet willen betaelen.
Noch uuyt Bocke landt XII st. ende welck die voors. prior ende dat convent oock 
insgelycx nijet willen betaelen.
(f. 49v) Achtervolghende mijnen heeren des Hooffs van Vrieslandt placcaet van 
Overgevinghe der hleens landen, renten ende aftreckinge.

Item zalighe Oege Mollema, Auck zijn wyff, her Marten oer zoen, officii off capella 
nije hleens huys, landen ende renthen in Smallingernee convent.

Int eerst, dat huys myt zijn thoebehooren, alst zalige Oege voors. heefft bruyct 
ende na hlaten int convent, opt west naest meester Galcko huys, daer de priester 
des leens zal in woonen ende hebben des abts642 oft priers taefel, eerlicken kost, 
eeten ende drincken ende landen ende renten naegeschreven voor zijn dienst, als 
drie missen ende drie vigilien ter weecke.

Item de landen ende renten, in Grouw gelegen.

(f. 50r) Int eerst, dat groot guet, Johannis Focke sulx te huyr bruckt, ys XVI 
koegangh ende omtrent LVII½ pondemaeten madlanden, als die zijn gelegen in 
partuyren, de fenne, dat meer, op de noorderzijdt de Ee, opt west de Graft.

640  Verbeterd uit ‘XXIIII’.
641  Verbeterd uit ‘XXIIII’.
642  Hierna doorgehaald ‘ende’.
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Item V pondemaeten maedlanden, naestleger opt oost Syurd Feykes IX ponde-
maten, opt west de Graft, opt suydt Popke Ryoerd des XVIII pondemaeten, opt 
noordt dat Fenlandt.
Item XIIII pondemaeten hoeylandts, opt oest de fenne voors., opt noordt 
Meynarts Outgers landt, opt suydt Zyurdt Feykes landt, streckende opt oost aen 
Heynthie Hennis fenne.
Item IX pondemaeten, opt oost Heynse voors. fenne, opt noort Syurdt Fecke 
landt, opt west Botmeer.
(f. 50v) Item XVIII pondemaeten, opt oost de Maymedensloot, opt west Feycke 
Dyrcx land, opt noordt Heynse maeden, opt suyd de Botmeer.
Item X pondematen hoylandt ende reytlandt tzamen, opt west Douwe schuyt-
maicker, opt oest Heynse fenlandt, opt noordt de Ee, opt zuydt Heynse fenne 
ende reydtlandt.
Item I½ pondemaeten maeden, opt oost Syurdt Feyckes, opt west Meynerts 
[252] landt, opt noordt de Ee, opt zuydt Meynerts voors. reydlandt.
Welcke voors. possessie fenlanden ende maedlanden sint uut de wairlyckx handt 
besproocken tot dat beneficij ende blijven alsoo.
Ende sint overgeeven int heeren des rentmeesters (f. 51r) register bijden floreen 
renten voor neegen fl., des jaertax een floreen.
Dat koegangh ende mansmadt hoylandt doet nuyter tyt te huyr omtrendt ½ 
golden gl., minder oft meerd, nae dat die landen guedt sint ende de tyt streckt, 
want het syn lege landen ende leggen op de Meerren ende worden zeer vermindert 
ende hebben groote hlasten van wateren ende dijcken ende natte jaeren nae 
Pincxteren de koeyen noch staen op de stall, ende voortyts plegen woest te leggen, 
dat koeganck omtrendt te gelden IIII st. ende dat mansmadt hoeylandt III st.
Item dat Lutke guedt, Meynairt Ouldtgers thoe Paen voors. te huyr bruckt X 
koegangh, opt oist de Graffswal, opt west Syurdt Feycke zoon ende Johannes 
voorscreven opt noordt, opt zuyt Hillesloot.
Item XVIII pondemaeten hoeylandt, opt (f. 51v) oost Syurdt Feycke zoon en 
Johannes voors., opt noordt de Ee.
Item V pondemaeten reydlandt, opt oost Syourdt Feyckes, opt noordt Johannes 
voors., opt west ende zuyden Meynairts voors. maedlandt.
Welcke voors. landen syn als voors. naest daerby geleegen ende overgeven int 
heeren register byden floreen rente voor IIII fl. jaertax XVI st., ende zijn lege arme 
landen, als te vooren is narreert.
Item naedat de testator, zalige Oeggo Mollema voor zijn hlaest, anno XVc ende 
XXXVI den Xen januarij, heeft verclaert voor zijn byechtvader ende tuygen, 
onderscreven van sommighe articulen in zijn testament, etc.

(f. 52r) Soo worden dese naeschreven renten ende landen affgetoogen van dit voors. 
beneficie hleen etc.
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Item int eerst de halve saete landen toe Paen643 in Grouw, by desse voors. 
gueden ende landen gelegen, aen de westerzijde zalighe Syurdt Feyckx wyff ende 
kinderen op woonen, ende noch een fenne op Deelswal dairaen bruyct, omtrendt 
V koegangh, welcke zalighe Bruun Fedden erffgenamen daeraff trecken, ende 
doet nuu ter tyt te huyr VIII fl.
Item noch XII fl. renten toe Smal, dat convent in Smallingerae subleveert etc.
Dit zijn de renten ende emolumenten des officii cappellanie hleen, nuu ter tyt 
bedient her Karst, in Smallingerae etc.

Coll.644

[252]

643  Er staat eigenlijk ‘Opaen’; hier verbeterd.
644  Aanduiding dat de tekst gecollationeerd is.
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14. Ferwerderadeel (vervolg)

(f. 1r)645 [146]

Inventarijs ofte specificatie vande grootheit, jaerlijcxe waardie, bepaelinge ende limiten 
vande landen ofte goederen, behoerende totte pastorien, beneficien ende kercken 
vanden dorpen646 Lichtaerdt, Wanswert ende Jeslum, bij mij Pilgrum ten Indijck, 
Keijserlijcke Maijesteijts grietman van Ferwerderadeel ontfangen, deur aengeven 
vande pastoren, priesteren ende kerckvoechden vande voors. dorpen in manieren hier 
naescreven, naevolgende die missive bijden Hove van Vriesland aen mij gesonden ende 
zijnde van date den lesten februarij, anno jegenwoordich.

[Jislum]
[147] Dit naevolgende zijn die landen vandie pastorie van Jeslum, doer aengeven van 
heer Wttio, bedienaer vandezelve pastorie, den thienden dach maij anno XVc LXIIII.

Item een fenne lants gelegen te Jeslum, groot omtrent thien Ferwerder ponde-
maeten, hebbende Jeslummer meer, Sije Buwe zoon meijer van is, die Grauue 
Bagijnen te Leewaerden opt zuijdt ende die Heerenwech opt oest naestgelandet, 
die hij selver gebruijct ende te huijre wel soude doen siaers een ijder pondemaete 
XXXV st.
Item anderhalve pondemaete maedlant gelegen ter plaetsen voor die convente 
landen van Foswert, opt west ende oest die Heerenwech, de voors. thien ponde-
maeten opt zuydt ende Sente Katharijnawech opt noordt, die welcke heer Wttio 
selver gebruijct ende daer aff die pondemate ter huijr wel zoude doen XXXV st. 
siaers.
Item een camp landes groet omtrent drie eijnsen, Douwema opt west, die pastorie 
landen opt noordt ende Sente Katharijnawech opt oest, die wel ter huyre souden 
doen acht stuvers siaers.
Item omtrent ses pondemaeten maedlandt, leggende te Jeslum, hebbende die vaert 
opt zuydwest, Johannis Frerix zoon meijer van Scheltema opt noordtwest, Sente 
Katharijnawech opt zuijdt ende Douwe Tiaerdt zoon meijer vanden convente 
van Foswert opt oest naestgelandet ende die hij selffs gebruijct ende daeraff die 
pondemaete wel ter huijre soude doen XXXV stuvers.

645  De gegevens van de dorpen Jislum, Lichtaard en Wanswerd staan helemaal achter in het 
boek, na de grietenij Smallingerland. De stukken van deze dorpen zijn veel later ingeleverd, 
in 1564. Het handschrift is logischerwijs anders dan dat van de voorgaande twee grietenijen, 
Opsterland en Smallingerland.

646  Hierna doorgehaald ‘Bentum’; de gegevens van het dorp Hogebeintum ontbreken.
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(f. 1v) Item die pastorie huysstede met zijn landsaetes huysstede ende die saed-
landen tusschen die pastoers huijs, hoff ende die lantsaetes huysstede, streckende 
aen tkerckhoff ende Douwema heem, groot zijnde twee pondemaeten ofte 
daeromtrent, die wel ter huijre souden doen dardehalve g. gl.
Item sestehalve pondemaeten maedlandt genoempt Aucke Campen, gelegen te 
Jeslum, hebbende Dijaerdera landen opt zuijdt, Kempo Wierster landen opt oest 
ende noordt, die hij selffs gebruijct, daeraff die pondemaete wel ter huijre soude 
doen XXXV st. siaers.

Dese naevolgende parchelen van landen worden gebruijct bij Thomas Lou zoon, 
lantsaete vanden pastoer.

Item die Koefenne gelegen te Jeslum, hebbende Dijaerdera landen opt suijdt, die 
Wech opt west ende noordt, Douwema landen upt oest, groet zijnde omtrent een 
ende twintich Ferwerder pondemaeten.
Item een stuk maedlants groot vijff Ferwerder pondemaeten, gelegen te Jeslum, 
Sente Katharijnewech opt west, Dijaerdera landen opt oest ende noord, Michiel 
Claes zoon meijer van Rijtske Bolema erven opt suijdt naestgelandet.
Item anderhalve pondemaete leechlant, gelegen te Jeslum, Sente Katharijna-
wech opt west ende noordt, Dijaerdera landen opt suijd, noord ende oest ten 
naesten.
Item drie cleijne pondemaeten leechlant, bijde Reijdmeer te Jeslum, Gemme 
Tialle zoon meijer van Claercamp opt zuijd, Douwema landen opt noordt ende 
die patroens landen te Jeslum opt oest ten naesten.
Item een pondemaete inde Colcken, wesende lant van cleijnder waerdie, wervende 
met een pondemaete toecoemende die patroen te Jeslum.
Item een pondemaete op Beijntumma Maeden, die patroens landen van Jeslum 
opt zuijdt, die prebendelanden van Ferwert opt oest ten naesten.
Dese parchelen van landen heeft voors. Thomas Lous zoon vanden pastoer in 
huyre, siaers voor acht ende vijftich g. gl.
(f. 2r) Item die pastorie compt jaerlijcx uuit die saete gelegen te Jeslum, toe-
coemende die Grauue Bagijnen te Leeuwaerden ende waerop Sije Buwe zoon nu 
woent, achtehalve stuver.
Item uuit Buerdera staete te Jeslum, daer nu eenen Offe Baernt op woent, compt 
ende ontfanckt die pastoer jaerlijcx een fl.
Item de pastoer verclaert dat tgerucht ofte fluchtmaere ghaet den pastoer jaerlijcx 
uuit Douwema saete te competeren twie g. gl., mer hij heeft noijt die ontfangen, 
die wijle hij die pastorie bedient heeft.
Item uuit Angia saete te Jeslum daer eenen Johannes Frerix zoon op woent ende 
toecoemende derffgenaemen van Gabbe Scheltema, verclaert den pastoer hem te 
competeren twie g. gl., nae gemeene mare tvluchtmaer, dan hij is noijt in pos-
sessie geweest om die zelve twie g. gl. te ontfangen.
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Item anderhalve pondemaete maedlandt genoempt de Snutse, Jeslummer Maer 
opt noordt, Hernaerdera lant opt west ende suijdwest ende Dijaerdera landt opt 
suijdt, geldende jaerlijcx ter huijre twie g. gl.
Item drie pondemaeten maedlant gelegen te Jeslum, die nu ter tijt bij Sije Buwe 
zoon gebruijct worden, denzelven Sije als meijer van de Grauue Bagijnen te 
Leeuwaerden opt noordt ende west ten naesten, geldende ter huijre jaerlijcx de 
pondemaete XXXV st.
Item een cleijne pondemaete ofte twie ackeren saedlandt gelegen te Ferwert bijde 
moelen, dewelcke bij Dijrck Wijbrant te Ferwert [148] nu gebruijct wordt, die 
patroenslanden te Jeslum opt west ende Foswerde landen opt oest ten naesten, 
doende jaerlijcx ter huijre een g. gl.
Item een cleijne pondemaete gelegen te Ferwert bijde Wijm, Wijmpstera landen 
opt oest ende tsacrista leens landen te Ferwert opt west, die nu ter tijt bij Focke 
faer te Ferwert gebruijct wordt, doende ter huijre jaerlijcx twie flippus gl. van 
XXV st. tstuck.

(f. 2v) Dit zijn de patroens landen van Jeslum, doer aengeven van Sije Buwe zoon zijn 
voecht, den Xen maij, anno 1564.

Item vier pondemaeten op Beijntuma Maeden, Gabbe Douwema erven opt 
zuijdt, die pastorie met een pondemaete opt noordt ende Genuma Maer opt oest 
ende Hercke Roorda lant opt west naestgelandet.
Item vier pondemaeten opte Halich te Jeslum, Dijaerdera landen opt noordt, 
Claes Aucke zoon opt zuijdt ende de landen van die zaete die bij Sije Buwe zoon 
gebruijct wordt opt oest ende west naestgelandet.
Item dardehalve pondemaeten maedlant op Wanswerde Hemrijck, Mockema 
landen opt suijdt, Foswerde landen opt noordt, Auck Harmens te Ferwert opt 
oest ende Rijtske Verjelsma eensdeel opt west naesgelandet.
Item anderhalve Ferwerder pondemaete op Wanswerde Hemrijck, Goslinge land-
en op alle canten ten naesten.
Item een pondemaete inde Colcken wervende met een pondemaete, den pastorie 
toecomende, soe voeren gesecht is.
Item een groete pondemaete leechlant opt Spijck, Rijtske Bolema erven opt west 
ende noordt ende dese naefolgende dardehalve pondemaete opt oest ende Rents, 
die huijsvrouwe van Offe Baernt met heur consorten opt zuijdt naestgelandet.
Item dardehalve pondemaete leechlant bij tSpijck, dese naeste voors. pondemaete 
opt oest, Rijtske Bolema landen ende Claercamp opt suijdt ende dese naescreven 
twie pondemaeten opt noordt naestgelandet.
Item twie cleijne pondemaeten leechlant gelegen bij tSpijck, hebbende die voors. 
dardehalve pondemaeten opt west, Rijtske Bolema lant ende Claercamper landt 
opt suijdt.
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Item twie cleijne pondemaeten leechlant gelegen te Jeslum, die Koefenne van 
Dijrck Geert zoon opt west ende zuijdt, Andries Blechma opt oest ende Claes 
Aucke zoon opt oest naestgelandet.
Item Sente Katharijnawech groet zijnde een keijsers pondemaete, in twee stucken 
gelegen.
(f. 3r) Item tvierde jaer gebruijckma van twie Riezumen roeden647 landen ofte 
twie Riezumen opt west ten naesten.
Item een cleijn pondemaete te Ferwert bijde molen, zijnde saedlant, pastoers 
landen van Jeslum opt oest, Mennolts erven opt west, geldende ter huijre seven 
ende twintichstehalve st. siaers.
Item een cleijne pondemaete te Ferwert in de Rijp, Riensema landen opt noord 
ende Burmania landen opt oest ten naesten, geldende jaerlijcx ter huijre seven 
ende twintichstehalve st.
De andere voors. parchelen van landen den patroon toecoemende, worden bij 
die acht schotschietende huijsen te Jeslum bij lotinge omgelecht ende gebruijct, 
doende jaerlijcx ter huijre (die twie Riezumen siaers op een halve g. gl. gerekent) 
een ende twintich g. gl. drie st.
Item een g. gl. jaerlijcxe rente uuijte saete daer Sije Buwe zoon op woend, toe-
coemende die Grauue Bagijnen binnen Leeuwaerden.
Item een halve g. gl. jaerlijcxe rente uuijt een saete den voors. Bagijnen toe-
coemende, gelegen te Wanswert ende die bij Michiel Claes zoon gebruijct wordt.
Item een g. gl. jaerlijcx uuijte saete te Baerdt, daar eenen Offe Baernt zoon op woent.
Item thien stuvers iaers uuijt een reijdmeer die bij Douwema zoon gebruijct wordt.
Item dardehalve st. siaers uuijt een saete gelegen te Wanswert, die bij Gemme 
Tijalle zoon gebruijct wordt.
Item een halve g. gl. jaerlijcxe rente uuit een saete, die bij Lourens Luwert zoon 
bewoent wort.

[Lichtaard]
Dese zijn die landen vande pastorie van Lichtaert, doer aengeven van heer Johannes 
Allardi, bedienaer vande zelve pastorie, den XII maij, anno XV c LXIIII.

Item de Koefenne gelegen te Lichtaerdt, groet nae gemeene naem twintich koe-
gangen ofte Ferwerder pondemaeten, hebbende Bleckma landen met (f. 3v) 
sekere landen, die onder die saete die bij Offe Heercke zoon te Reijsum gebruijct 
worden opt west, Stania landen opt noordt ende die Heere Wech opt oest, die  
 

647  Mogelijkerwijs ‘Reitsumer roeden’.
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welcke Koefenne hij selver gebruijct ende wel ter huijre soude doen, nae advenant 
zijn andere verhuijrde landen, siaers dartich gouden guldens.
Item thien pondemaeten maedlant opte [149] Noordtmaede, die patroens landen 
van Lichtaerdt ten suijden ende ten noorden, Wijts Greninge te Groningen opt west, 
Stania landen mede opt noordt ten naesten, die hij selver gebruijct ende ter huijre 
wel zoude doen, nae advenant zijne andere verhuijrde landen, thien g. gl. des jaers.
Item thien mannemadt maedlant die bijden gebruijcker van Lutke Stania ge-
bruijct is geweest, hebbende die landen die bij Sijeurt Mennolt zoon gebruijct 
worden, Botte Mockema opt zuijdt, Stania landen opt noordt ende west ten 
naesten, doende jaerlijcx ter huijre vijfthien g. gl.

Dese naescreven landen worden bij Jan Sijbrant zoon, den pastoers meijer gebruijct.

Item acht mannemadt ofte twaleff cleijne pondemaeten, Johan Birema opt zuijdt, 
Stania landen opt noordt, die Noordmede Wech opt west naestgelandet.
Item zes pondemaeten hoechlant gelegen te Lichtaerdt, Douwe Aebe zoon meijer 
van Claercamp opt zuijdt ende west, die Heere Wech opt noordt ende derff-
genaemen van Bauck inde Mer opt zuijdt naestgelandet.
Item noch zes pondemaeten maedlant, Wattie Scheltema ende die patroenslanden 
opt zuidt ende Merstera landen opt oest ende Claercamper lant opt west ten naesten.
Dese voirs. parchelen van landen gelden jaerlijcx ter huijre die somme van twie 
ende twintich g. gl. vier ende twintich stuvers.

Dese naescreven landen worden gebruijct bij Pieter Claes zoon te Lichtaerdt, des 
pastoers meijer.

(f. 4r) Item een fenne lants, eensdeel leech ende pollich, groet zes mannemad ofte 
negen cleijne pondemaeten, de maer van Blije opt zuijdt ende Johan Jucke zoon 
opt oest ten naesten gelandet.
Item vijftehalve pondemaeten maeden, zijnde leechlant ende bij sekere jaeren 
onlant, de maer van Blije opt noordt oest, Abbema van Blije opt oest ende die 
patroens landen opt zuijdt ten naesten.
Dese voors. twie parchelen van landen doen jaerlijcx ter huijere elff gouden 
guldens ende twaeleff stuvers.

De grootheijt, naestlegers ende jaerlijcxe waerdie van de landen den patroen te Licht-
aerdt toecoemende, doer aengeven van Jacob Gerbrandt zoon, kerckvoecht vanden 
zelven dorpe.

Item twie pondemaeten gelegen inde Beecampen, over hoech ende l[eech] van 
vier pondemaeten, daer aff den pastoir twie pondemaeten toecompt, heb[bende] 
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die patroen met een pondemaete opt zuijdt, de pastoer opt noort, [Douwe]648 
Bottinga opt oest ende die Maedewech opt west ten naesten.
Item acht Ferwerder pondemaeten ofte mansmadden genoempt die Beecampen, 
de landen van Cleffens opt suijdt ende Merster landen opt west, geldende jaerlijcx 
ter huijre negen g. gl.
Item anderhalve cleijne pondemaete ofte mansmadt gelegen inde fenne van 
Douwe te Baenderhuijs, toecomende Claercamp, geldende ter huijre dese nae-
screven drie pondemaeten jaerlijcx drie flippus gl. van XXV st. tstuck.
Item die voors. drie pondemaeten int meedlant, de pastoers lant opt oest, Lijeuwe 
Bange opt noordt ende Blijera Maer opt west ten naesten.
Item twie cleijne pondemaeten opte Noordtmaeden, de patroen zelver met zijn 
pondemaeten opt oest, die Maedewech opt west ende Wijts Greninge lant opt 
noordt ten naesten, geldende jaerlijcx ter huijre twie g. gl.
Item noch vier pondemaeten opte Noordtmaeden, hebbende Wattie Scheltema 
lant opt west ende die Noordtmaedewech opt noordt, (f. 4r) Wijts Greninge lant 
opt west ten naesten, geldende jaerlijcx ter huijr vier g. gl.
Item vijfthien eijnsen leechlant over hoech ende leech in zekere stuck, waer aff 
Wattie Scheltema dander helft toecompt, hebbende die pastoers lant opt noordt, 
Wijts Greninge lant opt zuijdt ende Blijera Maer opt oest ten naesten, geldende 
jaerlijcx ter huijre twintich st.
Item anderhalve pondemaete ofte een mansmadt, gelegen opte Noordtmaeden, 
Stania leechlant opt zuijdt ende die pastoer opt noordt ten naesten, geldende 
jaerlijcx ter huijre anderhalve g. gl.
Item zes pondemaeten maedlant gelegen opte Noordtmaeden, die patroen mitte 
vorgaende twie cleijne pondemaeten opt west, die pastoer opt suijdt, Wijts 
Greninge opt noordt naestgelandet, geldende jaerlijcx ter huijre zes g. gl.
Item twie pondemaeten gelegen opte Noordtmaeden, hebbende Stania lant opt 
noordt ende zuijdt ende Wijts Greninge opt noordt naestgelandet, geldende 
jaerlijcx ter huijre vijff ende twintich st.
Item een pondemaete ofte mannemadt maeden opt Houwen, zijnde werfflanden, 
sulcx datmen daer aff geen naestlegers weten can, geldende jaerlijcx ter huijre een fl.
Item de patroen ontfanckt jaerlijcx twie g. gl. van leechlandt, zijnde onlant, 
sulcx dat den kerckvoecht niet en weet hoe [150] groet tselve is, hebbende Wijts 
Greninge lant opt zuijdt ende opt west, Botte Mockema lant opt noordt ende die 
Noordwech opt oest ten naesten.
 
 

648   Niet leesbaar omdat de rand van het papier hier afgebrokkeld is.
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Item drie pondemaeten hoechlant gelegen opte Noordtmaeden, hebbende Allema 
lant te Blije opt zuijdt, die pastoer te Lichtaerdt opt west naestgelandet, geldende 
jaerlijcx ter huijre drie g. gl.
Item vijff pondemaeten leechlant, hebbende Wijts Greninge lant opt suijdt, 
Abbema lant opt noordt, Stania leechlant opt oest.

(f. 5r) [Wanswerd]

Dese naevolgende landen zijn de patroons landen van Wanswert, doer aengeven van 
Gerben Jansen Donia ende Gosse Wijttie zoon, kerckvoechden inden voors. dorpe, den 
XVIII may, anno XVc vier ende tsestich.

Een fenne lants gelegen te Wanswert, groet twintich Ferwerder pondemaeten, 
hebbende die Ee opt zuidoest, die pastorie landen opt zuidtwest ende noordtwest 
ende derffgenaemen van Tierck Mellema ende derffgenaemen van Jan Donia, 
elcx voor zijn deel, opt noordoest naestgelandet.
Item seven Ferwerder pondemaeten min vier eijnsen maedlant, hebbende die Ee 
opt zuijdtoest, de patroen opt zuijdtwest, tLangwer opt noordtwest, die vicarie 
XII pondemaeten opt noordtoest ende Sijpt Goslinge erffgenaemen insgelijcx 
met acht pondemaeten, voor een deel opt noordtoest ten naesten.
Item vier eijnsen lants op Graffsterlant, tconvent van Foswert opt zuijdtoest ende 
noordtwest, Bonimaerstera saete opt noordoest ende die Witte Nonnen binnen 
Leeuwaerden opt zuijdtwest naestgelandet.
Item een Ferwerder pondemaete maedlant, hebbende die wech nae tHemrijck 
opt noordtwest, die pastoer opt zuijdtwest, tconvent van Foswert opt noordtoest 
ende Gerrijt Wijsma erffgenaemen opt suijdoest naestgelandet.
Item een Ferwerder pondemaete op Wanswerder Hemrijck, Hette van Hemmema 
opt zuijdwest ende noordwest, Jan Heijne zoon opt noordtoost, de vicarielanden 
opt suijdoest ten naesten gelandet.
Ende verclaerden den voors. kerckvoechden dese voors. vijff parchelen landen 
gebruijct te worden bij Harmen Claes zoon, des patroons meijer, jaerlijcx voor 
acht ende twintich gouden guldens, doch dat daer te boeven de Witte Nonnen 
binnen Leeuwaerden jaerlijcx uuijt de voors. parchelen van landen ontfangen 
twie gouden guldens een ende twintich stuvers rente.
Item de patroon ontfanckt ende competeert vijff gouden guldens jaerlijcxe (f. 
5v) rente uuit een saete gelegen te Wanswert te Heckaerdt, daer nu ter tyt eenen 
Homme Janssen op woont.
Item compt ende ontfanckt den patroon jaerlijcx vier hoornties gl. over hooch 
ende leech uuijt een saete gelegen te Wanswert daer eenen Offen Saecke zoon op 
woent, toecoemende Minne Scheltema.
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Item ontfanckt ende competeert de patroen jaerlijcx uuijt een saete gelegen te 
Wanswert, genoempt Bonimaerstera saete, daer nu eenen Tijerck Aele zoon op 
woent, ses stuvers siaers te rente.

Dese naevolgende landen zijn die landen behoerende aende pastorie van Wanswert, 
doer overgeven van heer Baernt, nu ter tijt bedienaer vande zelve pastorie.

Item een fenne lants groet omtrent thien Ferwerder pondemaeten, die Heerewech 
opt noordtoest, die pastorie landen opt noordtwest ten naesten, dewelcke fenne 
den pastoer zelver gebruijct ende wel ter huijre zouden doen twintich gouden 
gulden siaers.
Item noch bruict de pastoer zes Ferwerder pondemaeten maedlant, Wanswerder 
Maer opt noordtwest ende die Hoijwech naerde Maeden opt noerdtoest ten 
naesten, daer aff de pondemaete wel ter huijre soude doen vijff ende dartich 
stuvers siaers.
Item noch bruijct die pastoer vijff Ferwerder pondemaeten maedlant, 
derffgenaemen van Sijpt Goslinga opt zuijdt, Donia landen opt west ten naesten, 
daer aff die pondemaete wel ter huijre soude doen, nae advenant zijn andere 
verhuijrde landen, vijff ende dartich stuvers siaers.
Item een halve pondemaete saedlants, Offe Saecke zoon, meijer van Minne 
Scheltema opt noordtoest ende die vicarie landen opt noordtwest ten naesten, 
die de pastoor zelver gebruijct ende wel ter huijre soude doen een ende twintich 
stuvers siaers.

(f. 6r) Dese naevolgenden worden bij Claes Claes zoon, des pastoers meijer gebruijct.

Item een fenne landes groet omtrent veerthien Ferwerder pondemaeten, de 
Maedewech opt west ende noordtwest, die pastorie thien pondemaeten opt 
noordtoest ten naesten.
Item seven Ferwerder pondemaeten maedlant bij de Wielsmer, de maer van 
Wanswert ende die Wielsmer opt noordwest ende Frans Claes zoon, meijer van 
Hette Hemmema, opt noordtoest naestgelandet.
[151] Item drie Ferwerder pondemaeten op Wanswerder Hemrijck, Minne 
Scheltema ende tGasthuijs te Leeuwaerden mit heure werfflanden opt suijdwest 
ende Baucke Willemsen, meijer van Gerrijt Wijsma erffgenaemen opt noordtoest 
ten naesten.
Item vierdehalve pondemaeten maeden binnen Wanswert, Johan Heijne zoon te 
Oldekercke opt west, de patroon van Wanswert opt oest naestgelandet.
Dese voors. vier parchelen van landen gelden jaerlijcx ter huijre drie ende veertich 
gouden guldens.
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Item negen Ferwerder pondemaeten fenlant, wesende daer aff die [...]649 ponde-
maeten onlant, Sijpt Goslinga erffgenaemen opt noordtoest ende de pas[torie] 
landen opt zuijdt ende zuijdwest ten naesten.
Item twie pondemaeten leechlant, Donia landen opt noordtoest ende die pastorie 
negen pondemaeten voors. opt west ten naesten.
Item vijff Ferwerder pondemaeten, somtijt fennen ende sommige jae[ren] 
hoijlant, hebbende die Maedewech opt west ende die voors. twie pondemaeten 
opt oest ten naesten.
Item seven Ferwerder pondemaeten maedlants gelegen op Wanswerde Hemrijck, 
de convente landen van Foswert opt zuijdt ende de pastoers landen van 
Reensmageest opt oest ten naesten.
Dese naeste voors. vier parchelen van landen worden gebruijct bij Pieter Wigger 
zoon des pastoers meijer, doende jaerlijcx ter huijre seven ende dartich gouden gl. 
ende daer te boeven ontfanckt (f. 6v) de pastoer van Reensmageest uuijte voors. 
landen vijff ende dartich stuvers rente siaers.
Item zestehalve Ferwerder pondemaeten fenlant, de patroen van Wanswert opt 
noordtoest ende Sijpt Goslinga erffgenaemen opt west naestgelandet.
Item drie Ferwerder pondemaeten maedlant, tconvent van Foswert opt oest, die 
vicarie landen van Wanswert opt west ten naesten.
Item een halve Ferwerder pondemaete gelegen op Wanswerder Hemrijck, de 
patroon van Wanswert opt noordtoest ende Euwert Gerrijt zoon te Nykerck opt 
zuijdwest ten naesten.
Item een halve Ferwerder pondemaete leechlant, gelegen aen tHemrijck, Donia 
landen opt west ende Minne Scheltema opt oest ten naesten gelandet.
Dese voors. naeste vier parchelen van landen worden gebruijct bij Johannes 
Hillebrant ter Graft, jaerlijcx voor achtehalve g. gl. ende compt den patroon van 
Oldkerck jaerlijcx uuijte zelve parchelen vier g. gl. rente.
Item compt den pastoer jaerlijcx een gouden gulden renten uuijten saete gelegen 
binnen Wanswert te Wirdt, toecoemende den convente van Foswert, ende die nu 
gebruijct wordt bij eenen Claes Johannes zoon.
Item compt den pastoer achthien stuvers jaerlijcxe renten uuit een saete te Wirdt, 
toecoemende Minne Scheltema.
Item compt den pastoer jaerlijcx drie st. rente uuijt een saete gelegen te Wanswert, 
toecoemende die Witte Nonnen binnen Leeuwaerden ende die nu bij eenen Otte 
Baucke zoon gebruijct wordt.

649  Niet leesbaar omdat de rand van het papier hier afgebrokkeld is.
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Dese naevolgende parchelen van landen behoeren tot die prebende inden dorpe 
Wanswert, doer aengeven van heer Johannes Johannes zoon, nu ter tijt bedienaer 
vandezelve prebende.

Item fenne lants groet seven koeganck, hebbende de Heerewech opt west, Gos-
linga landen opt oest, Worp Peijema ende Goslinga landen opt noordt ten naesten.
(f. 7r) Item een fenlants van elff koeganck, de voors. fenne opt west, de Eester 
Quaijen opt noordt ende Goslinga erffgenaemen opt oest naestgelandet.
Item twaeleff pondemaeten maedlants gelegen op Wanswerde Hemrijck, Jan 
Claes zoon bij Betlehemer moelen met zijn consorten op zuijden, Donia landt 
opt oest, Wanswerder Hemrijck opt noordt, Homme Claes zoon, meijer van 
Goslinga, voor een deel ende anderdeel vanden patroon opt zuijdt ende west ten 
naesten.
Item vijff pondemaeten op Graffster maedlant, hebbende de Witte Nonnen 
binnen Leeuwaerden ende die pastorie landen opt oest ende Euwert Gerrijt zoon 
te Nijkerck mit zijn consorten opt west ende den convente landen van Foswert 
opt noordt ten naesten.
Item vierdehalve pondemaeten op Wanswerde Hemrick, hebbende Gerbe Janssen 
met zijn consorten opt noerdt, oest ende zuijdt ten naesten.
Item een halff pondemaete opt voors. hemrijck, Donia landen opt noordt, de 
convente landen van Foswert opt oest ende zuijd ten naesten.
Item de Juliaens fenne groet omtrent zes [152] pondemaeten, den Heere Wech 
opt noordt ende oest ten naesten.
Dese voors. zeven parchelen van landen worden gebruijct bij [...]650 Pieter zoon, 
meijer vanden prebende, doende jaerlijcx ter huijre t[wie] ende tsestich gouden 
guldens, doch dat den prebendarius vande voors. landen gebruijct twie koegangen, 
die wel t[er] huijre zouden doen, nae advenant der koegangen, vijff g. [gl.]
Item zes pondemaeten maedlant ofte fenlant, eensdeel leechlant [die] bij Otte 
Baucke zoon gebruijct worden, hebbende de Heere Wech opt [oest,] de oude 
Maer opt west, Gherbe Jans soens Henxtecamp op[t zuijdt] ende Gosse Wijttie 
zoon ten noorden, doende jaerlijx ter huijre zes g. gl.
Item een halve pondemaete saedlandt binnen Wanswert te Wirdt, die bij eenen 
Sijrck Sijrcx zoon gebruijct wordt, Offe Zaecke zoon ende Gercke Baernt zoon 
meij hen gehuijrde landen ten noorden ende meester [...]651 van Gheel van wegen 
zijn huijsvrouwe opt zuijdt ten naesten [ende] doende jaerlijcx ter huijre drie 
loepens coorn.

650  Niet leesbaar omdat de rand van het papier hier afgebrokkeld is.
651  Niet leesbaar omdat de rand van het papier hier afgebrokkeld is.
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(f. 7v) Item de prebende heem ofte huijsstede groet omtrent een halve pondemaete, 
dat wel ter huijre zoude doen jaerlijcx een ende twintich st.

Dese landen ende renten zijn van den prebende affgetoegen, in naevolgende manieren.

Item drie pondemaeten ende negen eijnsen maedlandt, die bij den coster gebruijct 
worden, doer gifte vanden gemeente voer die costerie te bewaeren, die Witte 
Nonnen binnen Leeuwaerden opt oest, Minne Scheltema opt noordt, de pastorie 
landen opt zuijdt, inde welcke pastoers landen die negen eijnsen begrepen zijn, 
dewelcke drie pondemaeten ende negen eijnsen wel ter huijre zouden doen zes 
gouden guldens siaers.
Item een stuck lants genoempt Heer Cornelijs Calvercamp, groet omtrent een 
pondemaete, leggende in Douwa Goslinga fenne, hebbende rontsomme een blijnt 
sloot, die Eelcke Gieke zoon nu ter tijt gebruijct als meijer van Sijpt Goslinga 
erffgenaemen, die wel ter huijre zoude doen een g. gl. seven st. siaers.
Item een acker saedlant ofte coeltuijn, omtrent vier roeden breet ende negen 
roeden lanck, Goslinga landt opt zuijdt ende oest ende de prebende zeven 
koegangh opt noordt ten naesten, die wel ter huijre zoude doen veerthien stuvers 
siaers; welcke coeltuijn besloeten plach te wesen ende nu gedampt is aen Goslinga 
lant.
Item uuijt Goslinga zaete, Jornsma genoempt, compt den prebendarius een halff 
loepen coorns, die den prebendarius niet gelevert en wordt.
Item uuijt de zaete gelegen te Wirt, toecoemende den convente van Foswert, daer 
een Claes Johannes zoon op woent, een gouden gulden jaerlijcxe rente.
Item den prebende compt jaerlijcx uuit een zaete gelegen te Heckaert, daer eenen 
Hancke Harmen zoon op woent, twaleff stuvers siaers, zoe den prebendarius 
onderricht is.
Item compt den prebende zes st. jaerlijcxe rente, zoe hij onderricht is, (f. 8r) uuit 
een zaete gelegen ter Bregge, daer eenen Frans Harmen zoon op woent, toe-
coemende Hette Hemmema.

Dese naevolgende renten ontfanct den prebendarius jaerlijcx.

Item een gouden gulden jaerlijcxe rente uuit een saete lants gelegen te Wanswert, 
toecoemende die Witte Nonnen binnen Leeuwaerden ende die bij Obbe Baucke 
zoon gebruijct wordt.
Item een gouden gulden jaerlijcxe rente uuit de huijsstede van Harmen Lolle 
zoon binnen Wanswert.
Item uuit een saete lants gelegen binnen Wanswert te Wird, toecoemende Minne 
Scheltema, achthien st. jaerlijcx rente.
Aldus overgelevert in handen van mij, ten dagen, maent ende jaere voors., nae-
volgende den minutte daeraff onder mij berustende ende bijden pastoren ende 
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anderen vanwegen den kerckvoechden ondergescreven ende vertekent.
Pelgrum ten Indick.
<ondertekend:>652

[152]

652  De folio’s 8v en 9r zijn blanco; op de twee na laatste folio van het boek (f. 9v) staat ‘Aen den 
velyden lyden’ [?] en een (onleesbare) doorhaling; op de een na laatste folio (f. 10r) staat: ‘dat 
mede die heeren ende allen anderen’. Op de laatste folio (f. 10v) staan nog een paar losse, 
slecht leesbare aantekeningen, o.a. ‘Ontfangen uuijt...’ en ‘ende allen anderen’.
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Westergo

15. Franeker

(f. 1r) [253]
Westergoe 653

Stadt Franijcker

(f. 2r)654 Stadt Franijcker
Hiernae volgen der kercke goeden van Sinte Martens kercke patroon in Franeecker, 
byden kerckvooghden der selver kercken angebrocht in anno XV c ende drie ende 
veertich, opten XXVII en martij.

Eerst, verclaeringhe van landen ende renten.

De patroon voorschreven heeft in Franeker Uuytbuyren toe Cromwall drie 
ponde maeten landt,655 geldende jaerlicx te huyr: II½ karolus gl.
Noch heefft de voors. patroon in Franeker Uuytbuyren toe Erkens vier ponde-
maeten landts, geldende ende jaerlix te huyre opbringende: II½ karolus gl.
Noch heefft die voorschreven patroon in Franeecker Uuytbuyren tot tZalvert een 
halff pondemate, geldende jaerlix: thien st.
Item noch heefft de patroon voors. zes pondemaeten ende drie eynsen (f. 2v) 
landts, de welcke althans questioes staen tegens Goffe Douwema, geldende 
jaerlix: III karolus gl. IX st.
Noch heefft de voors. patroon een halff pondemaete landts te Herbayum, althans 
questioes ende in rechte staende tegens Andries Waltinga als gedaeghde, geldende: 
X st.
Noch heeft de voors. kercke offte patroon drie hoornthies guldens eeuwige 
renten, int goed inde Sucke in Buyrstera Gae: I karolus gl. XVI st.
Sinte Martens waech is voor dit jegenwoordige jaer van XLIII verhuyrt, hoewel 
datse somtyts meer ende somtyts min geldt, nae gelegentheyt vanden tijt ende 
jaere, voor de somme van: IIc ende LX karolus gl.

653  Deze titelpagina is blijkbaar door de kopiist als proefpagina gebruikt: er staat tweemaal ‘Wes-
tergoe’ en vijfmaal ‘Stadt Franecker’ onder elkaar geschreven en vervolgens ‘niemand anders’. 
De tekst eindigt met: ‘fa la la la fa la la’. De onderste helft van de pagina is afgescheurd.

654  De vorige drie folio’s zijn blanco; het handschrift is hetzelfde als dat van de grietenijen Op-
terland en Smallingerland.

655  Doorgehaald ‘leggende’.
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Noch heefft die voorschreven patroon (f. 3r) ofte kercke aen huyssteeden bynnen 
de stede van Franeecker: XXVII car. gl. XVIIII½ st.
Sommarum van tgheene dat voors. is, beloopt in alles: IIc XCIX karol. gl. V st.

Aldus aengebrocht opten dach ende jare als vooren, by ons ondergeschreven, als 
kerckvooghden althans vander voorschreven kercke. Ende stondt ondergescreven:
Willem Lamberts zoon, Claes Heyne zoon, deur beede van Sybe Take zoon, 
Willem Wiggher zoon ende Augustus Gysberts Engh.

(f. 3v) [254] Register vander groticheyt, jaerlyxe waerde bepalinge ende limiten 
vanden pastorie der stede Franeecker, overgegeven opten XXXen martij anno XLIII in 
handen vanden olderman, burghermeesters etc. aldaer.

Inden eersten, buyten de Noorderpoorte een fenne met een acker, daerby 
anghebrocht op acht gulden rent, is groot tusschen de seven ende acht koeyenganck, 
streckende int oost aende dijck ofte laen, int west aen tcloosters fenne, int suyd 
aende Sijlroede nae Sexbierum, ende indt noorden aen Otte Bauckezoons fenne, 
ende geldt nuu ter tyt: XXI gl. current.
Int suyden van Franeecker aendes Stadtsgraft lecht een fenne, groot XIX 
koyeganck, ende wort by diversche persoonen beslagen, loopende op tsuyd ande 
eersten vicarius landen ende int noorden aendes stadts cinghel, ende brenght 
jaerlycx wel op: L gl. current, XII st.
Aen dese voorschreven fenne leght (f. 4r) een ander fenne, groot seeven koeganck, 
bepaelt ende limiteert als dandere, ende gelt jaerlix XVII½ gl. current.
In dese fenne leght noch een ander fenne, groot seventien koeganck, ende ghelt 
jaerlix te huyr: XLV gl. current, XVIII st.
Aen dese fenne loopt noch een andere fenne, genoempt Spancamp, groot XII 
koeganck, streckende int zuijd aende landen van tclooster toe Lidlum, die de 
landtsaten toe Medum gebruijcken, int oost ende int noordt an deser pastorie 
andere landen, ende gelt jaerlix te huyr: XXIX gl. corrent, VIII st.
Aen dese voors. fenne int oost leght een cleyne fenne van vier pondematen ende 
daeromtrent I½ pondamaete leechlandt, ende werden gebruyckt van Dirck ende 
Nanne toe Lollum, dwelcke gelden te huyr: VII gl. current, XIIII st.
Aen alle dese voorschreven landen (f. 4v) leggen XIX pondemaeten landts ende 
een halve fenne maedlandt ende saedtlandt onder den anderen, ende loopen int 
oost anden Dijck nae Tsum, ende worden gebruyct van Heercke Intze zoon ende 
gelden tsiaers te huyre: XXVIII gl. current.
Hier omtrent leggen noch III pondemaeten leechlandt, die Lutke Symon toe 
Medum gebruyct, ende ghelden te huyr jaerlix III gl. current, XV st.
Item hieromtrent leggen noch vyff pondemaeten leeghland, loopende met de 
sijde aen Medumme landen, ende ghelden syaers te huyr: VI gl. current ende IX 
stuvers.
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Aen een saete toe Doyum, toecomende Syardama erven, leggen drie pondemaeten 
leeghlandt ende ghelden jaerlix te huyr IIII gl. current, IIII st.
An een fenne, toebehoorende den anderden (f. 5r) vicarie, die nuu gebruyckt 
Reyner backer, is geslooten een acker vande pastorie, ende plach saedtlandt toe 
weesen. Dair wordt alle jaeren van gegeven: XXXVI stuvers.
In een saete toe Lancum, lecht een halff pondemate saedlandt ende wert te halve 
gegeven, mach alle jaeren opbrengen: XXII stuvers.
Andeel656 vander pastorie landen by Kysterzijl, die nuu ter tyt eenen Pieter 
gebruyct, ghelt te huyr: XIIII stuvers.
De vierdepaert van drie pondemaeten uuyt Hessel Martena weydelandt, luydt 
den aenbrengh, brenght op: VII stuvers.
Alle de huyssteeden op den Dijck aende noorderzijde, vander pastorijs schuyr tot 
der Oisterpoorte, coomen toe den pastorie voorschreven, (f. 5v) uuytgenoomen 
tnaeste huyssteede aende poorte, wairomme in voortijden questie is geweest 
tusschen den pastoor ende den anderden vicarius, ende is daer nae vanden stadts 
raedt verpacht, wort elck vanden voors. huyssteden verpacht voor: VI stuvers.
Andeel van een stuck landts genoempt de Trifoet, is: VI stuvers.
Andeel van Fridts acker te Wyelsrijp, dair Jan ter Laen bruyct, is: IIII½657 st.
Aendeel van Brecht Sakes huyssteed op Coldal is: IX st. min een oirt.
Andeel van Doed Abbe zoons huyssteed op Coldal is: III stuvers.
Aendeel van Evert mollenairs huyssteede is: III stuvers.

(f. 6r) Register van jaerlixe renten oft pachten, die uuyt verscheyden saeten betaeldt 
worden, toebehoorende den pastorie voorschreven.

Eerst uuyt een saete by Franeecker inden Uuytbuyren, hietende Erkens: VII gl. 
current.
Uuyt een saete inden Uuytbuyren voorschreven, hietende Wittens: II gl. current, 
XVI st.
Uuyt een saete, hyetende Lyoelle: I gl. current, VIII st.
Uuyt een zaete te Doengium, hietende Boetwert: V gl. current XIX st.
Uuyt een saete te Lollum, hietende Wygersma: XIII½ st.
Uuyt der saete te Doyum, daer Douwe schroor op woondt: IIII½ stuvers.
Uuyt der saete te Wer, daer Wybe op woondt: IX st.
(f. 6v) [255] Uuyt Groote ende Cleyne Hynxteterp toe Schalsum: VI stuvers.
Uuyt de saete te Doyum, Orck Poppe zoon toecommende: XI stuvers.
Uuyt de saete opde Schrocken, toecomende meester Willem: VII stuvers.

656  Lees ‘adeel’ of a-deel, eeuwig deel, Latijn: portio perpetua.
657  Bedrag verbeterd uit ‘VI st.’.
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Uuyt Wester Tamminga ghoet, leggende te Peyns: III stuvers.
Uuyt Pyer Waerstera goet thoe Tzymmarum: III½ stuvers.
Vanden bewooner van Zyaerdama huys binnen Franeker: IX st. min een oirt.
Van Anna van Hottinghae opter Dronrijp: IIII stuvers.
Uuyt een fenne, hietende Bloemstera Fenne: IIII½ stuvers.
(f. 7r) Uuyt een saete te Tsum, hietende Tritsum, dair Hotze op woondt: III 
stuvers.
Uuyt een saete Ghaeswardt genoempt: VI stuvers.
Uuyt een saete thoecommende Reyner Claes zoons erffven: IIII½ stuvers.
Van tlegaet dat Hessel Martna heefft besproocken: VI stuvers.
Van tlegaet van Kathrijn Dekama: XIIII stuvers.
Uuyt een saete thoe Eedem, daer Epo op woondt: IIII½ stuvers.
Uuyt der saete, daer Eevert ende Pieter op woonen toe Doyum: III stuvers.
Uuyt Cleyn ende Groot Oldenburch toe Wynaldum: III braspenningen.
(f. 7v) Uuyt Douwe Claes zoon ses pondemaeten by Tsummer Zijlroede: III st. 
een blanck.
Uuyt de saete te Lankum daer Jacob Symons op woondt: IIII stuvers.
Van heeren Jan Tuyls eeuwighe memorie: III braspenn.
Onder desen aenbrengh stondt geschreven: Sarius subscripsit.

(f. 8r) Die groticheyt, jaerlicxe waerde, limiten ende bepalinge van Syaerdama 
prebende tot Franeecker, den olderman aldaer overgegeven, den twintichsten martij 
anno XV c drie ende veertich.

Inden eersten, twe ende dartich koegangh myt een cleyn stuck seadtlandt daerby 
gelegen, geëstimeert nae die aenbrengh op twe ende dartich enckel gulden een 
oirt gl., ende gelden nuu te huyr acht ende vyftich enckel guldens ende acht 
stuvers. Ende het voors. stuck saedland heeft Meynck stadtboode te halve, 
wairvan Doyngumma Zijlroedt opt oost, Schelte Lyauckama ende Jan Sipkis opt 
west, heer Kempo Hotnia erffgenamen opt noordt ende de stadt Franeecker opt 
suyden naistlegers.

Die saete van Zyaerda prebende toe Erkens myt syn hlasten.

De voors. saet te Erckens by Franeecker, daer eenen Jan Harmans zoon genoempt 
nu op woondt, is groot omtrendt tsestich pondemaete, naeden aenbrengh op 
twintich enckel guldens jaers estimeert, wairuuyt heeft658 Sinte Martens kercke 

658  Hierna doorgehaald: ‘Sancti Nicolai’.
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binnen der stede van Franeecker vier pondemaete (f. 8v) ende de vicarie Sancti 
Nicolai in Franeker twee pondemaeten.
De restante pondemaeten gelden als nuu Zyardama prebendarius toe huyr vyfthien 
enckel guldens, vry geldt buyten de naegeschreven rente, daer de voornoemde 
saete toe Erckens mede is belasticht.
De pastorie in Franeecker, vyff enckel gulden jaers.
De vicarie Sin[t]e Katharinne, een enckel gulden syaers.
De vicarie Sancti Nicolai, eenen enckel gl. syaers ende acht stuvers, buyten de twe 
pondemaeten voorschreven.
Die pastorie toe Doyngum seven stuvers ende zijn van de voors. saete; naestlegers 
die landen, die Nanne toe Dongum bruyct op noordt ende (f. 9r) ene daer Epo te 
Edum bruyct opt suydt naistlegers. Item daer Renick erffgenaemen bruycken opt 
oist ende Reyner Claes zoons erffgenaeme acker opt west naistlegert, als my die 
landstaedt, die Arckens bruyct, verclaert heefft.
Andeel van Ziardama prebende landen by Kiesterzijll, daer eenen Pieter 
ghenoempt nuu bruyct, geldt toe huyr eenen halve gl.
Andeel van de Trifoet, daer Jacob Suart bruyct, ses stuvers.
Andeel van Frids acker toe Welsryp, daer Jan ter Laen bruyct, vyftehalve stuvers.

Steedtpachten, behoorende tot Zyaerdama prebende.

Lambert oppe Hoeck huyssteed opt Coldall (f. 9v) toe Franeecker, myt drie 
steeden opt oost naestlegers, opt noordt vandt water, geldt elcx: dartich stuvers.
Pybe Heere zoon huyssteede opt Coldall, geldt jaerlicx: vyff ende dartich st.
Acht huyssteeden by Dongumma pijp opt west vandt water, geldende toe saemen 
drie enckel guldens min vier stuvers.
Aendeel van Brecht Sickes huyssteedt opt Coldal, IX659 stuver min een oertzie.
De bywooners van Zyaerdama huys, negen stuvers min een oirtgen.
Aendeel van Doede Abbe zoon huyssteedt opt Coldall, drie stuvers.
[256] Evert moelners moelensteedt, drie stuvers, Zyardama prebende andeel.
(f. 10r) Andeel van Sicke Hottingha steedt thoe Dronrijp in de buyren, vier stuvers.

Renten oft pachten uuyt verscheyden saeten behoorende tot Zyaerdama prebende in 
Franeecker.

Een halff enckel gulden syaers van drie eeuwige memorien, besproocken van Trijn 
Dekama.

659  Hierna doorgehaald: ‘een’.
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Toe Edum, daer Epe bruyct, vyfftehalve stuver.
Toe Lollum uuyt Wygersma, daer Dirck Taecke zoon bruyct, vierthiendehalve 
stuver.
Uuyt Pier Weistra goedt toe Tziemarum, vierdehalve stuvers.
Uuyt Maritgen meester Willems saete opte Schrocken toe Doyum, seven stuvers.
(f. 10v) Toe Peyns uuyt Wester Tamminghae, drie stuvers.
Uuyt Groote Hincxte terp toe Schalsum, drie stuvers.
Uuyt Lutke Hincxte terp thoe Schalsum, drie stuvers.
Uuyt Blomstra Fenne van Schelte Lyauckama, vyftehalve stuvers.
Thoe Doyum, daer Evert ende Pieter woonen, van heer Andries memorie, drie 
stuvers.
Thoe Doyum, her Inte memorie, vyftehalve stuvers.
Douwe Atte zoons landtsaedt, uuyt Cleyn Oldeberg ende Groot Oldeberg toe 
Wynaldum, drie braspenningen.
Claes thoe Boetwirdt in Doyngum, twaelff stuvers.
(f. 11r) Wybe thoe Wer, negen stuvers.
Heer Hessel Martna eewighe memorie, zes stuvers uuyt Martna huys thoe 
Franeecker.
Uuyt Douwe Claes zoons ses pondemaeten leechlandt by Tzummer Zijlroed, vier 
stuvers min een oirtgen.
Van de vierdepart van drie pondemaeten uuyt her Hessel Martna weydlandt, 
hluyt den anbrengh seven stuvers te huyr.
Onder dese aenbrengh stondt geschreven: heer Sibrandus Rispens subscripsit.

(f. 11v) Die groeticheyt ende jaerlicxe waerdie vander prebende van Sinte Crispijn 
ende Crispiaens altaer binnen der stede van Franeecker.

Eerst heeft de voors. prebende een saete landts, geleegen te Doyngium, hietende 
Boetwerdt, ende wert bewoondt van eenen Claes Pieters zoon, ende gelt te huyre 
jaerlicx: acht floreenen ende acht stuvers.
Boven dese huyr is de saete voorschreven belast met seeckere jaerlixe euwighe 
renten ofte pachten, als nae luydt den aenbrengh.
Die pastoor in Franeecker: vier fl. VII st.
Heer Sybren: XII stuvers.
Heer Pierter: II½ stuvers.
Heer Wybe: XXX stuvers.
Die coster te Franeker: III fl. XVI½ st.
(f. 12r) Die pastoor in Doyngum: XXIIII st.
Heer Ysbrandt: IIII stuvers.
Sibbel Ekeme erven: II fl.
Ende Gerroldt Herama heefft dairinne gecoft: I fl. XII st.
Somma dese voors. percelen: XX fl. VIII½ stuvers.
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Hoewel nochtans, dat den bewoonders van den saete voorschreven willen 
contenderen ende seggen dat noch dese prebende, noch dandere persoenen, inden 
aenbrengh gespecificeert, anders hebben dan naecte jaerlixe renten off pachten.
Item noch heefft dese prebende op suyd van Franeecker inden Uuytbuyren ende 
[...]660 Fenne genaempt, inden aenbrengh Pieter Frouckes fenne ende angebrocht 
op: IIII fl. VI st.
(f. 12v) Ende in dese fenne heefft de patroon toe Franeecker III pondemaeten 
ende de priesters te Hitsum: IX st., ende is groot omtrent acht koeganck ende 
geldt jaerlix te huyr neven de prebende: III fl. IIII stuvers.
Item noch heefft de prebende buyten Harlinger poorte omtrent vier koeganck, 
vyff pondemaeten maedlandt, inden aenbrengh VII fl., ende geldt als nu te huyr: 
XIII½ fl.
Item noch heefft die prebende uuyt die saete daer Peter Jellis zoen te Kynghum 
nuu bewoont: XIIII floreenen eeuwige renten.
Item noch uuyt die saete daer Evert ende Pieter op woonen: III st.
Item uuyt Douwe Claes zoons zes pondemaeten, (f. 13r) liggende by Tsummer 
Zijlroedt: III st. ende een blanck.
Item die huyssteede achter die prebende huys: XXII st.
Onder dese aenbrengh stondt gescr. Dominicus Hectoris prebendarius subscripsit.

(f. 13v) [257] Item dese naegeschreven zijn de renten ende landen toebehoorende die 
prebende van Onser Lieve Suete Vrouw ter Noodt in Franeecker.

Int eerste, neegen pondemaeten landts ende drie eynsen int guedt thoe Loopens 
in Kubaerderagae, daer Marten Douwe zoon op woondt, waervan hij jaerlix 
gheefft acht schilden te huyr.
Item noch twee pondemaeten landts in Buerstera Ghae, hietende die Langhe 
Eecker, myt zijn thoebehooren, wairvan wort gegeven jaerlicx te huyr fierdehalve 
enckel gulden.
Item noch drie enckel guldens vrye jaerlixe renten uuyt een goedt oppe Schingen, 
hietende Opper Noed.
Item noch een fenne van fier koegangh, (f. 14r) leggende aen de cingel van 
Franeecker, an die feer daer men nae Dongium faert, daer nuu van geven wordt, 
als deur een baer, duyrende toe XLIIII, acht philips gulden, ende daernae wel 
verhuyrt mocht worden voor acht enkel guldens.
Item noch darthien enckel guldens jaerlixe renten uuyt een guedt toe Lollum by 
Franeecker, dair Dirck Taecke zoon nuu op woont.

660  Hier ontbreekt de naam.
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Somma sommarum XXX enckel gl. oft daeromtrendt.
Onder dese stondt geschreven: Dominus Johannes Rodulphi, prebendarius in 
Franeker subscripsit.

(f. 14v) Die landen, renten, steeden ende pachten der vicarie Sancti Nicolai in 
Franeker, den XXen decembris anno vyftienhondert drie ende veertich, den olderman 
der stede voorschreven ten handen overgelevert.

Die fenne aen die Oisterpoert, aen die noordtzijde des Dijckx is twaelff koeyen-
gank, ende gelden te huyr twee ende dartich keysers guldens ende acht stuvers.
Item die cleyne fenne buyten derzelver poort aen die suydtzijde van die Dijck, mit 
een cleyn stuck leechlandt opt west van die fenne, mit een laen opt noordtoost van 
die selve fenne, mit een acker tot die pastorie behorende ende tot die voorschreven 
fenne, voor een croon toe huyr gebruyct wordt, ende dese tsamen omtrendt voer 
vyff koeyenganck geweydt ende gebruijckt worden ende plach verhuyrt (f. 15r) te 
worden voer twaeleff keysers gulden ende twaleff stuvers, maer nuu voortaen van 
den vicario geweyt ende gebruyct sall worden.
Item noch acht koeyenganck opt suydt van dese fenne, streckende aen Dirck thoe 
Medum fenne, die Pybe backer met zijn consorten gebruyct, ende geldt thoe 
huyr sesthien keysers gl. ende sestien stuvers.
Item Jacob Tyaerdts zoon cuyper heefft in huyr een cleyn fenne aendt noordtoost 
des stadts, by heer Johan Rodolphi prebende landen opt suydt, ende is vyer 
koeyenganck, voer elff keysers guldens ende vier stuvers.
Item thien pondemaeten hooghe maeden aen Tsommera Rijdwech, die Jan 
poortyer nuu gebruyct voor thien keysers gl. (f. 15v) ende thien stuvers, des heefft 
die vicarius die schattinge gestanden.
Item acht pondemaeten by Medum opt Meenschaer, hebben te huyr gegolden 
acht keysers gulden ende twaelff stuvers, des heefft die vicarius die schattinge 
gestanden, ende nuu voortaen salse de vicarius selffs gebruycken.
Item twintich stuvers uuyt Lyola saete in Franeecker Uuytbuyren, daer Claes die 
Boers erffgenaemen op woonen.
Toe Urdum een stuck saedtlandt omtrent een pondemaete, gaet ten halven.
Item vier stuvers min een oortgen uuyt Claes smits zes pondemaeten (f. 16r) 
leechlandt, by Tsummer Zijlroed, van heer Beerns memorie.
Uuyt de saete toe Widts opt west van Franeecker, twee keysers guldens ende 
sestien stuvers.
Toe Erckens in Franeecker Uuytbuyren twe pondemaeten ende zes ende dertich 
stuvers pacht, gebruyct Jan Harmans zoon voor drie keysers guldens ende vier stuvers.
Aandeel van landen by Kiesterzijl, die eenen Peter genoempt nuu gebruyct, gelt 
veerthien stuvers.
Uuyt meester Willems huysfrouwe saete toe Lanckum, vier stuvers.
Toe Grootsueert uuyt Allert Peters zoon saet, ses st.
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Toe Erckens uuyt Reynert Claes zoon erffgenaemen saete, vyftehalve st.
(f. 16v) Toe Edum opt oost van Franicker, vyftehalve stuver.
Toe Doyum uuyt Boetwertt, dardehalve stuver.
Groote Hyncxter terp thoe Schalsum in Minte saete, drie stuvers.
Lutke Hyncxte terp tot Schalsum, drie stuvers.
Toe Cubaert uuyt dat goedt thoe Keyste, achthien stuvers.
Thoe Wyelsrijp Frydts acker, vyfftehalve stuver.
Thoe Peyns Westera goet van Ryrdum, vierdehalve stuvers.
(f. 17r) Van die Oert by die Honde Keringhe in pastoors fenne toe Franicker, vyf st.
Uuyt Blomstera Fenne opt noordt van Franeecker, vyftenhalven stuver.
[258] Toe Lollum uuyt Wigersma goet in Franicker Uuytbuyren, veerthiendehalve 
stuver.
Trytzum toe Tzum, drie stuvers.
Toe Peyns uuyt Wester Camminga, drie stuvers.
Toe Doyum uuyt dat goedt daer Ewert op woondt, van heer Andries memorie, 
drie stuvers.
Toe Doyum heer Inte memorie, vyff st.
Douwe Atte zoons landtsaedt by (f. 17v) Wirdum, die vierdedeel van een ponde-
mate uuyt heer Hessel Martena landen, seeven stuvers.
Toe Doyum oppe Schrocken van Symon Frydts, seven stuvers.
Toe Weer, daer Wybe Jans zoon op woondt, negen stuvers.
Uuyt de Trifoet, ses stuvers.
Brecht Sicke Backers weduwe van heur steede op Koldall in Franicker, negen 
stuvers min een oirtgen.
Uuyt de Ooster moelen in Franeecker, drie stuvers.
Doede van Worckums stede, drie stuvers.
De bewoonders van Zyaerdema huys, (f. 18r) van dardehalve adeel,661 neegen 
stuvers min een oirtgen.
Jan Mathys zoons huys in Franeecker, dardehalve stuver.
Uuyt Kathrijn Deeckema legaet, veertien stuvers.
Uuyt heer Hessel Martena huys, van zijn memorie, ses stuvers.
Vyff ende twintich steeden op Goidtsacker, opt oist ende west vandt water, 
ghelden een ende twintich keysers guldens min drie stuvers.
Noch een stede aen die oister fenne van tleen voors. aent Tichelwerck van Gerroldt 
Herama syne erffgenamen, gelt: XXI st.
Onder dese stondt gescr.
M. Hermanus Probus Ultratraiectinus vicarius in Franicker.

661  Verbeterd uit ‘andeel’.
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(f. 18v) Dese landen ende pachten, behooren tot Sinte Katharinen vicarie binnen 
Franeecker.

Item die Groote Fen ende is sesthien koeganck, elcke koeganck voor eenen golden 
gulden ende eenen philips gulden, ende wordt gebruyct by diversche persoonen.
Dese Groote Fen leyt aen die zuydtzijde der stadt Franeecker, ende aendt 
oisteynde leyt die Pastoors Fenne, aen die westzijde die Cleyne Fen, behorende 
tot die vicarie, aen de noorderzijde die stadtsgraft. Item aendt zuijden het landt 
desselven vicarie.
Item daerby leght dat Laege Landt ende heefft in huyr Jan Dircx zoon ende geldt 
jaerlix vyff golden guldens een oirt, te weten zeven stuvers min.
Item die Kleyne Fen, gelegen besijden (f. 19r) die Groote Fen, ende wordt gebruyct 
van meester Jarich Dekama voor derthien golden guldens ende een gouden croon 
voor XXXVI st., ende dit vry geldt.
Item neegen pondemaeten maeden geleegen aen die voorgenoemde fennen, ende 
worden gebruyct van eenen genoempt Jacob Bruyn, voor sestehalve goldt guldens 
ende een schuyt Berger turff jaers, ende dit oock vry geldt.
Item negen pondemaeten geleeghen by Lollum ende worden gebruyct van Teete 
backer voor seeven golden guldens jaerlix, vry geldt.
Dese negen pondemaeten paelen aendt oost ende aendt west aen die Stadts Dyck.
Item noch vyff pondemaeten greydtlandt (f. 19v) by Myedum, in prediis abbatis,662 
ende worden gebruyct van Dirck Sassen, elcke pondemaeten voor XV stuvers 
ende drie stucken boeters jaers.
Item drie pondemaeten te Doyum, gelegen by Taecke Herama zaedte, ende 
worden gebruyct van eenen genoemt Evert Peters zoon, die pondemaete voor XX 
st. jaers, vry geldt.
Item uuyt de saete, daer Evert voors. woondt, drie stuvers jaerlix pacht.
Item een pondemaete gelegen by Myedum, ende wordt gebruyct van Symon 
Claes zoon voor XX stuvers jaers.
Item meester Jarich Dekama gheefft van zijn hoffstede jaerlicx, twe philips gl.
(f. 20r) Item heer Tzalinghs hoffstede, twee philips guldens jaerlix.
Item meester Willems hoffstede, eenen golden guldens ende ses stuvers jaers.
Item Jacob den orgelist oft Zybrandt cramers hoffsteede, eenen golden gulden 
jaers nae het register, mer men geeft XX stuvers jaers.
Item Sybe Taeckens steede, eenen golden gulden syaers.
Item Johan Luyttyens steede, eenen golden gulden siaers.
Item Sicke backers stede, nuu Tete backer, negen stuvers min een oirtgen.

662  Latijn: in de goederen van de abt.
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Item Doede van Worckum stede, drie st. jaers.
(f. 20v) Item uuyt Kisterda Syl van het landt dat die vier priesters aldaer hebben, 
coempt syaers Sinte Katherina vicarie een halve golden gulden.
[259] Item Franeecker Trifoet is landt ende hebben die vier priesters elck ses 
stuvers jaers.
Item uuyt een saete gelegen byder stadt Franeecker, Wittens oft Cornelis Wittens, 
anderhalve gouden gulden jaerlix.
Item uuyt een saete Erkens ofte Jan Harmans zoons, gheeft jaerlix eenen golden 
gulden.
Item Reynair Aas, negen botkens jaers.
(f. 21r) Item uuyt een saete landts, daerop plach te woonen Jacob Symons zoon 
tot Lanckum, negendehalve stuvers jaers.
Item Urdum uuyt Hessel Martna Ossenweyde, Claes Pieters zoon zeeven stuvers 
jaerlix.
Item Oege thoe Wer (ic houde uuyt sulcke saete), negen stuvers jaers.
Item Gatswirdt, ses stuvers syaers.
Item uuyt een saete Bottwirdt in Doyngum ende gheefft Claes Martens zoon 
negenthien stuvers jaers.
Item Pyer Weyster goedt, vierdehalve stuvers syaers.
Item uuyt de Bloemen meester Hector Hoxwyer, vyff663 st. jaers.
(f. 21v) Item Syaerdama, Gerrolt Herama, negendehalve stuver ende een oirtgen.
Item uuyt een saete Eeden, Epe Jans zoon ses blancken jaerlix.
Item uuyt Wigirtsma goedt, ende betaeldt Dirck Taecke zoon, vierthiendehalve 
stuvers jaerlix.
Item die pastoor binnen Franeecker schuyrsteede, XII stuvers jaerlix.
Item die Hunde Kieringh in Pastoors Fenne, vyff stuvers jaers.
Item uuyt Groote Hincxterper ghoedt tot Schalsum, drie stuvers jaers, Merte 
Jacobs zoon.
Item Lutke Hinxterper goedt (f. 22r) thoe Schalsum, Jasper Wybe zoon, drie 
stuvers syaers.
Item heer Jan Thuyls eeuwige memorie, drie braspenningen jaerlix.
Item Symon Fridts zoon memorie uuyt die Schrocken, meester Willem seeven 
stuvers jaerlix.
Item uuyt Wybranda ghoet toe Doeyum,664 Douwe Atthie zoon, vyftehalve stu-
vers syaers.
Item Wester Tamminghae thoe Peyns, Dirck Reynaers zoon drie stuvers syaers.
Item Frydts Acker te Wyelsrijp, (f. 22v) Jan Dirckx zoon: IIII½ stuvers jaerlix.

663  Hierna doorgehaald ‘stallen’.
664  Hierna doorgehaald ‘daer’.
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Item tot Tsum te Tridtzum, drye stuvers, eenen genaempt Horcie.
Item die moelenaer int oost, drie stuvers jaers.
Item Anna Sicke Hottinghae, van een steede byden moelen op die Rypp, van een 
aedeel vyer stuvers.
Item van die eeuwighe memorie van Katharyn Dekama, veerthien stuvers syaers.
Item van die eeuwighe memorie (f. 23r) van Hessel Martena, zes stuvers syaers.
Onder desen aenbringh stondt geschreven: Onderteyckent bi mi Peter Anthonis 
zoon, priester ende possessoir derzelver vicarie in Franiker, anno XVc ende XLIII, 
den XXVIen martij.

(f. 23v) Verclaringe vande goeden van tSacramentsleen in Sinte Martens kercke binnen 
Franeker, gemaict ende angegeven den XXVIIen martij anno XLIII.

tSacraments leen ofte proven heeft jaerlix van landen leggende toe Wynaldum, 
dwelcke alhans by eenen Dirck Wybe zoon als meyer worden gebruyckt ende in 
huyre geholden: XII gl. fl.
Noch heeft de voorschreven proven ofte leen aen landen leggende toe Surich in 
Wonseradeel, dwelcke worden gebruyct by Aene Wlbe zoon ende Schelte Meyle 
zoon als meyers, ende geven jaerlix daer voor tehuyr: XVIII gl. fl.
Onder stondt gescr.: Willem Lamberts zoon subscripsit., Claes Heyne zoon, deur 
bede van Sybe Take zoon, Willem Wiggher zoon ende Augustus Gysbertiens.

(f. 24r) Aenbrengh van Sinte Jans provens landen binnen Franeecker, overgegeven den 
XXVIIIen martij anno XVc XLIII.

Inden eersten, tseeventich pondemaeten, leggende thoe Rhiedt, welcke landen 
althans ghebruyct worden by eenen Ansck, achtergelaeten weduwe van Wybrandt 
Douwe zoon. Ende zyn inden aenbrengh van anno vyfthienhondert veerthien 
voor vier ende twintich floreenen, derffgenaemen van Syourdt Andlae naestlegers. 
Ende ghelden nuu ter huyr ses ende twintich fl.
Item noch vier ende twintich pondemaeten thoe Rhied, dewelcke ghebruyckt 
worden by Mamme Hessels zoons naeghelaetene weduwe, ende zyn inden 
aenbrengh voor neeghen floreenen ende (f. 24v) gelden nuu ter huyren achtien 
florenen. Ende zijn naestlegers de pastorys provens landen van Rhiedt.
Item noch vyfthien pondemaeten, inden aenbrengh voir sestehalve floreenen 
ende gelden nuu te huyr ses floreenen, dwelcke occupiert wordden by Sybrandt 
Aggis naegelatene weduwe, ende zijn naestlegers die voorgenoemde weduwe 
landen ende worden gebruyct van eenen hietende Pieter Harckis.
Item noch een huyssteede binnen Franeker, [260] dair op woondt Symon Jacob 
zoon wandtscherier, ende gheldt te huyr een ende twintich stuvers.
Item noch thoe Doyum van pachten drye stuvers uuyt de zaete, (f. 25r) daer 
Eevert ende Pieter als meyers nuu op woonen.
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Item noch vier stuvers min een oirt op zes pondemaeten leechlandt, liggen aen 
Tsommer Feer, die als nuu gebruyct worden van eenen, hietende Claes Douwe 
zoon smit binne Franeker.

Onder dese aenbrengh stondt geschreven: dominus Thomas, prebendatus in 
Fraenicker subscripsit.

(f. 25v) Verclaringe van die landen ende renthen, thoebehoorende die costerie van 
Sincte Martens kercke binnen Franeker, aenghegeven op ten acht ende twintigsten 
martij anno XVc ende drie en veertich.

Aen landen.

Ten eersten, acht pondemaeten maedtlandt opt oist der stadt Franeecker, op die 
Groote Maeden by Medummer Dijck.
Item drie koeganck opt oist der stadt voorschreven, aen die zuijderzijde van die 
Heere Wech, dair heer Sybrandts provens landen ofte fennen aen beyden zijden 
zijn leggende.
Item twee pondemaeten leeghlandt (f. 26r) opt zuyden der stadt voorschreven, 
aen die noorderzijde van Tzommera Dyept.
Item een zaedtacker groot zijnde omtrent een halve pondemaete, leggende buyten 
dOesterpoorte der stede voors., opt zuijden vanden Dijck.
Dese voorschreven landen worden gebruyct van eenen, hietende Fedde Inte 
zoon timmerman, burger in Franicker, ende zijn inden aenbrengh van anno XVc 
veerthien voor zes fl., ende plachte over acht jaer, voor datum disses, thoe huyr te 
ghelden achtehalff florenen, dan gelden nuu thyen floreenen, vry geldt.
Item twee koegangh opt oist der stadt voorschreven, liggende aen die Stadts 
(f. 26v) Cingel, Vrouw, heeren Tzalinghs weduwe naestlegerse. Welcke twee 
koegangh in den aenbrengh zint voir dardehalff floreenen, ende gelden nuu te 
huyr vier floreenen ende worden gebruyct van Evert Jacobs zoon mollenair.

Aen renthen.

Item twee floreenen van gewichte uuyt een goedt thoe Ryedt, dair Gerryt Jans 
zoon als meyer bruyckende is.
Item vierdehalve floreenen ende dardehalve stuver uuyt een saete thoe Doyngum, 
daer Claes Peters zoon als meyer nuu ter tyt op wonachtich is.
Item een philippus gulden uuyt datt guedt, (f. 27r) leggende by Kyester Zijll, daer 
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nuu een genaempt Pieter [...]665op woondt.
Item achtien stuvers uuyt een guedt, hietende Yedum, in Franeecker Uuytbuyren 
gelegen, daer eenen Yepe Jans zoon als meyer nuu ter tyt op woondt.
Item van Syaerdema huys binnen Franeker, negen en twintich stuvers an pachten.
Aldus overgegeven, op jaer, maent ende dach als boven, by my. Ende stondt 
ondergeschreven:
Claes Heyne zoon

Coll.666

[260]

665  Niet ingevuld.
666  Aanduiding dat de tekst gecollationeerd is; de volgende vijf folio’s zijn blanco.
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16. Harlingen

(f. 1r)667 [260]
Inventarium van alle kercke landen, renten, beneficien668 ende jaerlicxe verdye ende 
incompsten vandien, behoerende onder die stadt ende jurisdictie van Harlinghen, 
overgegeven bijden kerckvoichden, pastoer ende gemeene priesters aldair, opten acht 
ende twintichsten decembris anno XVc drie ende veertich.

Harlinghen

(f. 2r)669 Landen, renten ende pachten, behoirende tot die kercke van Harlingen.

In den eersten, twee pondemaeten zaedlandt, liggende tot Wijnamdum an die 
Zeedijck, magere landen, die Olde Dijck ten oisten, Herman Pijer zoon erffgenaem 
ten suijden ende Peters zoon ten noorden naestgelandt, die pondemaeten gelt 
jaerlicx omtrent XIIII stuvers.
Item vier pondematen zaedtlandt, liggende bij noordt van Harlinghen, Jan 
Douwis zoon ten oisten, die zeedick ten westen, die coster ten suijden ende Sierck 
Sijrck zoon ten noorden naestgelandt, gelt die pondemaete XIIII stuvers.
Item noch ten oisten van die vier pondemaeten voors. den derden part van een 
stuck landts, hietende Segersma Fenne, Tziardt Sijomckes zoon ten oesten ende 
Koersma Fenne ten suijden ende Jan Douwis zoon ten noort, gelt jaerlicx omtrent 
een currente gulden.
Item twee pondemaeten saedlandt, liggende ten suijden van Harlinghen aen die 
Zeedijck ende noort, dagelicx affgedolven tot die Zeedijck, Peter Gerrijts zoon 
ende Jan Henricx zoon ten oisten, Sas Allerts ten suijden naestgelandt, gelt jaerlicx 
die pondemaete omtrent XIIII stuvers.
(f. 2v) [261] Item noch bij suijden van Harlingen drie pondematen saedtlandt ende 
een pondemate greijdlandt dair die armen binnen Harlingen twee pondematen 
aen liggen hebben, Jan Florijs zoon ende Sijmon Henricx zoon erffgenaemen ten 
noorden, Claes Jans zoon erven ende Henrick Gerrijts zoon erven ten suijden ende 
Sasse Allerts weduwe ten noorden naestgelandt, ende gelt jaerlicx die pondemate 
omtrent een currente gulden.
Item noch bij suijden van Harlingen vier pondemaeten zaedlandt, die stadts gras 
ten noorden, die pastoirs landen ten oisten ende westen ende die Wech ten suijden 
naestlegers, ende worden alle daghen tot die Stadts Graft ende wal wechgedolven. 

667  Dit handschrift is anders dan dat van de voorgaande stad, Franeker.
668  Hierna doorgehaald: ‘renten’.
669  De vorige folio (f. 1v) is blanco.
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Ende uuijt dese vier pondemaeten ende uuijt die voors. vier pondemaeten bij 
noorden heeft die weduwe van heere Fredrick van Grumbach vier gouden guldens 
jaerlicx, zoo dat die acht pondematen voors. boven den IIII florenen renten voors. 
niet meer opbrengen dan twee gouden gulden jaerlicx.
Item noch bij suijden van Harlingen vier pondemaeten greijdlandt, Claes 
Sijmons zoon ten oisten ende den wech ten suijden ende westen ende Trijncke 
Sijcks dochter ten noorden naestgelandt, die pondemate gelt jaerlicx omtrent een 
currenten gulden.

Landtpachten.

Item uuijt heer Lollo landen voir dijt jaer ontfanghen thien currente gulden 
twaleff stuvers.
(f. 3r) Item uuijt Sijbe Rennerts zoon landen jaerlicx vierthien stuvers.
Item uuijt Jan Florijs zoon zaete jaerlicx seven stuvers.
Item uuijt die Noordtees voor dijt jaer drie currentes guldens.
Deese voors. landen zijnt grootelicken belast jaerlicx mit dicken, alzoe dat alle 
jaeren, zoe min zoe meer, drie floreen wel contribueert tot dijcken twintich stuvers.

Huyspachten behoirende tot die kercke voors.

Item eerst Sijppe Hans zoon huijssteede jaerlicx sess stuvers.
Item Gerrit Jans zoon huijssteedt, mit de huijssteede dairomme volgende, tsamen 
twee gouden gulden jaerlicx.
Item Pieter wewer jaerlicx een gouden gulden.
Item Lolck daernaest jaerlicx vierthien stuvers.
Item Janthien Aedis jaerlicx achthien stuvers.
(f. 3v) Neel Hans van Beeck, jaerlicx een gouden gulden.
Trijn Jelbes huijssteedt, vier ende twintich stuvers.
Claes van Memlingh huijssteede, XIIII stuvers.
Claes Kiliaen van Oppenhoir, VII st.
Bouwen Wagenaers huijssteede, X stuvers.
Sicke vander Schellingh: VI stuvers.
Else Arndts op die Plaets: XVIII st.
Bartel van Egmondt, jaerlicx: X stuvers.
Reijner Doncker, jaerlicx: X st.
Bartel harnasmaicker, jaerlicx: IX stuvers.
Douwe Gerbranda huijssteede, jaerlicx acht ende twintich stuvers.
Grijet IJpckijs huijssteede, voir die overdrachte van die olde schoolesteede, jaerlicx 
ellefftenhalven stuvers.
Item deese voors. steedt pachten zijnt die darden part wel pauperes, dair jaerlicx 
niet veel van wordt geheffen noch ontfanghen.
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Item noch twee halve mollens, dair die stadt dander helft aff toe compt, ende zijnt 
tot gerijff vanden ingesetene gebouwet, ende brengen tsamen jaerlicx voir die 
kercke op omtrent acht ende twintich gouden gulden ende woirdt meestendeel 
dair weder aen tot costen gelijdt.

(f. 4r) Die pastorie tot Harlinghen, wordt nu bedient van een heer Joannes Jans zoon.

Int eerst, die staeten mit die Cleijne Fenne achter dat huijs, dair nu zaedtlandt 
is, twee pondemaeten fier eijnsen een halve, welcke fenne nu den meestendeel 
affgegraven is tot die stadtsgracht ende wal.
Item die Haedfenne mit dat wer, streckende int noordt van die laen, int west van 
Wigersma fen, int oist van groot Anla Camp ende int suijdt an Schellingerlandt 
ende Jan metslaers landt, groot wesende omtrent seventhien pondematen een 
halff, welcke fenne die pastoir met zijn landtzaete nu zelver gebruijcken, ende 
brengt nu op nae destimatie omtrent twintich florenen ende in tijdt van quaede 
jaeren ende alst mit zeewaeter beloopt, boven den derdenpart zoe veel niet, uuijt 
welcke Haedfenne mijn670 Vrouwe van Grumbach jaerlicx heeft ende ontfangt 
vier gouden gulden.
Item noch drije pondemaeten een halve, twee eijnsen, drie penninghen, int zuijdt 
an die haedfenne, int west Sinte Nicolaus landen, Jonge Jan metslaer ten oisten 
ende int noordt, ende is nu zaedtlandt ende is verhuijrt voor drie karolus gulden 
thien stuvers.
[262] Item acht eijnsen vier penninghen op die Waeren, int (f. 4v) oist Jan Henricx 
zoon, int west die Zeedick, int noordt Andries Wlbets zoon ende int zuijdt Peter 
Gerrijts zoon, ende gelt thuijr een gouden gulden.
Item twee pondemaeten een halff ende twee eijnsen, aen die Breedt laen, die laen 
int west, Claes Jans zoon int oist, meester Bartell int suijdt, die Heere Wech int 
noordt, ende geldt thuijr vijff gouden gulden.
Item noch veer pondemaeten die Huichte Fenne aen die Loen, Claes Edis zoon 
int zuijdt, die Heere Wech int weest, Jan Wijbrants zoon int noort ende Claes 
Jans zoon in oist, ende gelt te huijr vier florenen.
Item noch negen671 pondemaeten drije eijnsen ende drie penningen, hietende 
Alberts Camp bij Bengeterp,672 int oist Frijts Watzie zoon weduwe, int weest die 
Breedt loon, int zuijdt die Cleijn Loon, ende meester Bartel int noort ende gelt te 
huijr negen gouden gulden ende ses stuvers.
Item twee pondemaeten een halff ende twee eijnsen een halff, die fenne bij Alama 

670  Hierna doorgehaald ‘heer’.
671  Verbeterd uit ‘twee’.
672  Eigenlijk staat er ‘Bengetrep’, hier verbeterd.
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Tijll, int suijdt die Kerckestraet, int noordt die Zil Roode, int west die Stadtsgraft 
ende int oist Bruijnge Fenne, ende is die helft affgegraven an die Stadtsgraft ende 
wal ende gelt nu te huijr een gouden gulden veerthien stuvers.
(f. 5r) Item een halff pondemate op die Aellen, int oist Jan Henricx zoon, int west 
die Zeedijck, int noordt Andries Wlbets zoon ende int suijdt Peter Gerrolt zoon, 
ende gelt thuijr veerthien stuvers.
Item nooch vier pondemaeten een halff op die Scrittzen, die Stadtsgraft int 
noordt, die Laen in suijdt, Jacob Peters zoon int weest,673 Sinte Michiel int oist, 
ende is oick affgegraven674 tot die Stadtsgraft omtrent anderhalff pondemaete, 
ende gelt thuijr vier florenen.
Item noch vijff pondemaeten mijn een halff eijnse in Haije landt, dat Dijep van 
Barradeel int weest, Intho Janckis zoon int zuijt, Allert Heijnricx zoon int noort 
ende Dijrck Gerbrant zoon int oist, ende gelt nu toe huijr sess florenen.
Item seven pondemaeten een halff, hietende Groot Gerbranda Meedt, Henrick 
Gerrijts zoon erffgenaemen675 int oist, Taicke Wijbe zoon int weest, Tziarck Hans 
zoon int zuijdt ende Jancke Edis zoon int noort naestgelandt, ende gelt nu te 
huijr seven florenen ende XIIII stuvers.
Item noch feijfthien pondemaeten mijn dardenhalven eijnsen in Oegha Meedt by 
Roepens, Douwe Heijne zoon, (f. 5v) die laen int west, Jancke Edis int zuijdt ende 
Sijcko Gratinga erffgenaemen int noordt naestgelandt ende gelt jaerlicx sestien676 
fl.

(f. 6  r) Landtpachten, behoerende tot die pastorie voors.

Int eerst, uuijt Wijaerda ende Bijngeterpstera guedt, tsaemen drije florenen VI 
stuvers.
Item uuijt Rogge guedt tot Midlum, dair nu Adriaen Michiels zoon betaelt ses 
ende dartich stuvers.
Item uuijt een fennen tot Bolswaert, dair die gemeene priesters binnen Harlinghen 
toebehoort, ende heeft nu in huijr eenen Cornelis mollenaer, voir die pastoor 
compt acht ende dertich stuvers.
Item voor dit677 jaer van heer Lollo landen, die pastorie drie gouden gulden drie 
stuvers.
Item uuijt de Noordt Ees, vier karolus guldens voor dit jaer.

673  Hierna doorgehaald ‘suijdt’.
674  Later toegevoegd; doorgehaald ‘erffgenaem’.
675  Hierna doorgehaald ‘ende’.
676  Hierna doorgehaald ‘stuvers’.
677  Verbeterd uit ‘dat’.
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Item uuijt Feijte guedt, jaerlicx ses stuvers.
Item uuijt Dekama guedt, jaerlicx IX stuvers.
Item uuijt Grathinga guedt, jaerlicx [...]678.
(f. 6v) Item uuijt IJgijngha guedt, jaerlicx VI stuvers.
Item uuijt Bottawal, jaerlicx679 XXV st.

(f. 7 r) Huijspachten, behoerende tot die voors. pastorie.

Int eerst, uuijt Dijrck brouwers steedt, jaerlicx XIIII stuvers.
Item uuijt die camers steed, op die Plaets, dair zalighe Hannes besproicken heeft 
ende nu toebehoirt Jan Siuverts zoon tot Tzumarum, gelt jaerlicx XII stuvers.
Item acht uuijt Aecht Peter Jans zoon steedt ende gebruijcken nu meester Peter 
Simons zoon ende Jan Simons zoon, gelt jaerlicx XVIII stuvers.
Item uuijt Allert cupers steedt, dair aldairnaest aen den steedt voors., ende 
gebruijcken nu die voirn. meester Peter ende Jan zijn broeder, ende gelt jaerlicx 
XXII stuvers.
Item uuijt Ede Jans zoon steedt op dOlde Kerckwech, gelt jaerlicx XII stuvers.
Item uuijt Jacob Algers steedt, XII st.
Item uuijt Nijck Wllrijcx steedt, XII stuvers.
Item uuijt Reijn Jans zoon steedt, XII stuvers.
(f. 7v) Item uuijt Jan Boeske Reeinke steedt, XII stuvers.
Item uuijt Lijauuck Sijdts weduwe steedt, XII stuvers.
Item uuijt Tziaerdt Jelle zoon steedt, VII st.
Item uuijt Jan Florijs zoon steedt, VII st.
[263] Item uuijt Henrick Taicko zoon steedt, VII st.
Item uuijt Jelle Auckes zoon steedt, VI st.
Item uuijt Trijn Wijbis steedt, VIII st.
Item uuijt olde Hijlcke steedt, VI st.
Item uuijt Tziam Obbes steedt, VII st.
Item uuijt meester Jacob van Hooren twee steeden, XII st.
Item uuijt Tziume Hoirckema steedt, VI st.
Item uuijt Hessel Taickes zoon steedt, VI st.
(f. 8r) Item uuijt Eecker Jans zoon steedt, VI st.
Item uuijt Elck Heijne dochter steedt, VI st.
Item uuijt Sijouuck Feijcke weduwe steedt, VI st.
Item uuijt Reijmb Peters dochter steedt, VI st.

678  Niet ingevuld.
679  Hierna doorgehaald ‘XXX stuvers’.
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(f. 8v) Landen ende pachten, behoerende tot die oudtste vicarie tot Harlinghen, ende 
woirdt nu bedient van een, heer Buwo genoempt.

Int eerst, die huijssteedt ende die fenne dair achteraen, groot wesende drie 
pondemaeten twee eijnsen, ende is nu zaedtlandt, is streckende aen die oistzijde 
ende zuijdt tzijde van die Laen, nae die Zeedijck gaende, ende die west ende 
noordtzijde aen die pastorie landen, ende heeft dijt jaer opgebrocht vijff florenen 
een ende twintich stuvers.
Item een pondemaete fijff eijnsen zaedtlandt by tBlockhuijs, dair nu aff gedolven 
is ende noch groot zijnde omtrent X eijnsen, streckende in die westeijndt aen die 
Zeedijck, die pastorie opt oist, Sinte Katharina680 pronda opt zuijdt ende Andries 
Wllbets opt noordt, ende heft dit jaer opgebrocht dertich stuvers.
Item noch acht eijnsen een halff ende vijf penninghen op die Warren, paelt die 
westzijde aen Jan Heijnricx zoon ende Claes Jans zoon opt noordt naestgelandt, 
gelt dijt jaer een golden gulden.
Item twee pondemaeten in Coornfenne, blaus zaedtlandt, leijt mit die noordtzijde 
aen die pastorie landen, aen (f. 9r) die zuijdtzijde tHemrijck, ende Sinte Gertruijt 
landen ten westen, Jan metslaer ten oisten naest, heeft dijt jaer opgebrocht twee 
currente gulden.
Item thien pondematen een halff maedlandt ende drie eijnsen een halven, Peter 
Gerrits zoon opt oist ende suijdt, die weech opt weest ende Sinte Katharine 
pronda opt noordt, brengt op acht gouden gulden.
Item omtrent vier pondemaeten fenlandt, hietende die Corte Geeberen, die 
Heere Wech ten oisten, suijden naestgelandt, gelt nu sess gouden gl. ende een 
twintich stuvers.
Item noch tot Wijnaldum ses pondematen, Sijrckzien Donija opt zuijdt, Harmen 
Pijrs zoon erven opt noordt, Ghijsbert Ghijsberts zoon opt oist, tconvent tot 
Baijm opt west, gelt nu ses gouden gulden.
Item anderhalff pondemate twee eijnsen bij Abbe wal zaedtlant, die Zijllroode 
ten oisten, die Wech ten westen ende noorden, Ghijsbert Ghijsberts zoon ten 
suijden, ende gelt twee gouden gulden.
Item een pondemate IIII eijnsen op dae Nooten, (f. 9v) Sijcko Goffa zoon opt 
oist, Jan Gerrijts zoon erven opt weest, Peter Gerrijts zoon opt suijdt ende Eede 
Ruijnge opt noordt naesten, ende gelt nu anderhalven gouden gulden.

680  Hierna is bij vergissing ‘aen die Zeedijck die pastorie’ opnieuw opgeschreven en later door-
gehaald.
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(f. 10 r) Landtpachten behoirende tot die vicarie voors.

Item uuijt die Noordt Ees, twee karolus guldens.
Item uuijt heer Lolla landen, twee gouden gulden ende drie ende twintich stuvers.
Item uuijt die fenne tot Bolswert, negen ende dertich stuvers.
Item uuijt IJgingha guedt, een golden gulden een ende twintich stuvers.
Item Jan Florijs zoon tot Coopens, twee stuvers een blanck.

(f. 10v) Huijspachten, behoirende tot die voors. vicarie.

Item uuijt Griet Bastians steedt, ses ende dartich stuvers.
Item uuijt Jesck Epis steedt, XVI stuvers.
Item uuijt Cuijnera Jans dochter steedt, X stuvers.
Item uuijt Griet backer steedt, IIII stuvers eenen halff.
Item van Jan Floris zoon, negen buttzijs.
Item Saeff Tijs zoon steedt, XXIIII st.
Item Dijrcxtzien Dijrcx dochter huijssteedt, XIIII st.
Item Jan Vijbrandts zoon huijssteedt, XXV st.

(f. 11r) Landen ende pachten, behoirende tot Sancta Katharina p[r]oven, die jongeste 
vicarie, ende woirt bedient van heer Juriaen Heijne zoon.

Int eerst, die huijssteede mit dat hoff, zaedtlandt ende fenne, aen die zijde van dat 
huijs, groot omtrent sestehalff pondematen [264] min een halven eijnse, brengt 
op in guede jaeren omtrent negen gouden gulden.
Item fijf 681 eijnsen bij Aijle Dam, die Wech int oist, Bastiaen van Duijringhen 
int suijdt, die Zeedijck int west ende dowdeste vicarie int noordt ende brengt op 
een karolus gulden.
Item noch een halff pondemaete ende V penninghen, Wigersma Fenne opt oist, 
Claes Jans zoon opt suijdt ende west ende die Laen opt noordt, brengt op voor 
dit jaer een karolus gulden.
Item noch drie pondemaeten IIII eijnsen ende V penningen an die Thijuelen, dat 
Hemelrijck ten oisten ende Tziarck Wijaerda ten zuijden, Bock Gratingha ten 
westen ende Ysbrant Ewerts zoon ten noorden, mager landt voll doornen, heeft 
voir dit jaer opgebrocht vier gouden gl.
(f. 11v) Item noch fijff pondemate682 aen een stuck ende noch dardenhalve 
pondemaete ende twee eijnsen, liggende aen malcandere, hietende Groot Anla 

681  Hierna doorgehaald ‘pondemae’.
682  Hierna doorgehaald ‘ende twee eijnsen’.
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ende Cleijn Anla Camp, de Wech opt oist, Jancke Edis zoon opt zuijdt, Henrijck 
Gerrijts zoon erffgenaemen opt west, heer Taede opt noordt, brengt op voir dijt 
jaer seven florenen ende XIIII stuvers.
Item noch anderhalven pondemaete maedtlandt, ligghende tot [R]oepens,683 
Sijmon Henrijck zoon erffgenaemen, Borwert Jans zoon ten zuijden, Baeff 
Folckerts zoon ten westen ende noorden naestgelandt, ende heeft voor desen jaer 
opgebrocht twee philippus gulden.
Item noch een pondemaete, liggende in Copenstra Fenne, Bonga Fenne int 
oist, Claes Jans zoon int zuijdt, die Wech int west ende Intho Janckes int noordt 
naestgelandt ende heeft opgebrocht voir dijt jaer een philippus gulden.
Item noch op die Groote Meeden vijff pondematen mijn een halff eijnse, Alger 
Jacob zoon opt oist, Aach, (f. 12r) Anla tot Remstra weduwe ten suijden, die 
Wech ten westen ende Holckster zaete ten noorden naestgelandt, heeft dijt jaer 
opgebrocht vijff karolus guldens.
Item dardenhalve pondemaete ende een eijnse bij die Cleijn Meeden, heer Taede 
ten oisten, joncker Buijnaw ten zuijden, die Groone Loon ten westen ende Cleijn 
Remswert ten noorden ende heeft voir dijt jaer opgebrocht twee karolus gulden 
ende thien stuvers.
Item noch X eijnsen ende V penningen op Rijper Ees, Andries Wbets684 zoon ten 
oisten, Ghijsbert Ghijsberts zoon ten suijden, Hijlck Sijpcka wedue ten westen 
ende die Cleijne Zijllroede ten noorden ende heeft dijt jaer opgebrocht veerthien 
stuvers.

(f. 12 v) Landpachten, behoirende tot die jongeste vicarie voors.

Int eerst, uuijt Tziaerdt Wijbes zoon guedt, daer Arriaen Michiels zoon nu betaelt, 
seven ende twintich stuvers.
Item uuijt Gratingha guedt, jaerlicx XXIIII stuvers.
Item uuijt Ygingha guedt, jaerlicx: VII st.
Item uuijt Jarich Hobbema guedt, jaerlicx VII st.
Item uuijt Feijte guedt, jaerlicx drie stuvers.
Item uuijt Jan Florijs zoon guedt, feijftehalve stuver.
Item uuijt een fenne tot Bolswert, daer die gemene priesters binnen Harlinghen 
thobehoirt ende voir desen jaer tot tbeneficium voors., XXX stuvers.
Item van heer Lollo landen, dijt jaer drie gouden gulden ende V stuvers.
Item van die Noordt Ees, voir dit jaer twee karolus gulden.

683  Voor het woord ‘oepens’ is in stukje wit opengelaten; waarschijnlijk had daar ‘Roepens’ moe-
ten staan.

684  Lees ‘Wlbets’.
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(f. 13r) Huijspachten, totten voors. beneficie behoirende.

Item uuijt Seerp Jelboe zoon steedt, XXVIII stuvers.
Item uuijt Saeff Tijs zoon steedt, VII stuvers.
Item uuijt Dijcke Peters zoon steedt, VII stuvers.
Item uuijt Lijoebbe backers steedt, IX stuvers.
Item uuijt Intho Janckes zoon steedt, VI stuvers.
Item uuijt Jan schomaickers steedt, seven blanck.

(f. 13v) Landen, behoirende tot dije eerste prebende ende woirt nu bedient van eenen 
heer Daede Daedes zoon.

Int eerst, een fenne van vierdenhalven pondemaete, die Wech int suijdt, heer 
Jurian int west ende thuijs int noordt, ende brengt op dijt jaer acht florenen.
Item noch een magher fenne voll distelen ende doornen, alst wel wijrdt mach 
die fueden drie koijen, die pastoirs landen ten oisten, meester Bartell opt west, 
Sinte Gertruijdt opt zuijdt ende heer Lollo landen opt noordt, ende heeft dijt jaer 
opgebrocht omtrent seven florenen.
Item noch vijf pondemaeten maedtlandt in Anla Camp, die Wech opt oist 
ende noordt, heer Juriaen opt zuijdt ende Gerrijt Henrijck zoon opt west, ende 
brenghen op alst geen zeeganghen zijnt, omtrent fijff philippus gulden.
[265] Item noch dardenhalven pondemaeten maedtlandt, oick mager landt, 
Douwe Gerbranda proven opt oist, die coster van Harlingen proven opt west 
ende noordt, (f. 14r) die Wech int zuijdt ende brengt op, alst wel wijrt, omtrent 
achtenhalven waghen hoij, daer aff tkoehoeij, gelt omtrent drie gouden gulden, 
zomptijds mijn, somptijdts meer.
Item noch twee pondemaeten ende een halff zaedlandt, die Wech opt oist, heer 
Juriaen opt zuijdt ende west, ende streckt mit die westeijndt aen thuijs ende 
brengt op voir dit jaer vier florenen ende XIIII stuvers.
Item noch een maeger ponsmaet, hietende Lijoertzie Camp, meester Bartel opt 
oist, Taede Tziaerdts zoon opt west, Sijbe Rennerts zoon opt zuijdt ende die Wech 
opt noordt, heeft opgebrocht dijt jaer een florenen.
Item noch een halven pondemaete bij noorden die Wech, opt oist meester Bartel 
ende Peter Gerrijts zoon opt west, Jan Gerrijts zoon opt noordt, heeft opgebrocht 
dijt jaer twaleff stuvers.
Item noch een pondemate int Sinte Lauwrens camp, Aucke Jacobs zoon opt oist, 
Jan Gerrijts zoon weskinderen opt west, Gerrijt Henricx zoon, die Wech opt 
noordt, ende heeft dijt jaer opgebrocht een karolus gl. ende dan in tijden van 
zeeganghen boven XII st. niet.
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(f. 14v) Landpachten, behoirende tot die prebende voors.

Int eerst, van heer Lollo landen, XXI st.
Item Intho Janckes zoon, tweemael neghen buttzijs.
Item van Renck Tziercx weduwe, XVIII buttzijs.
Item Lock Lamberts weduwe, ses stuvers I blanck.
Item uuijt Groete Bowte guedt, XI stuvers.
Item uuijt Eede Rijnge guedt, XXI buttzijs.
Item uuijt Wijpcke Wattzijs weduwe, XXI stuvers.
Item van die fenne tot Bolswert, XXXIIII stuvers.
Item uuijt die Noordt Ees, twaelff stuvers.

(f. 15r) Huijspachten, behoerende totten voors. prebende.

Int eerst, uuijt Wijttzie kameren, IX stuvers.
Item uuijt Groot Jans huijs, jaerlicx XXI stuvers.
Item uuijt Wenck Offkijs, XII stuvers.
Item uuijt die Olden Mollen huissteedt, XXI buttzijs.
Item uuijt Mijnne smidts huijssteedt, XIIII stuvers.
Item uuijt Trijn opt die olde Blockhuijssteedt, XIIII st.
Item Adrian Michiels zoon IX buttzijs.
Item Trijn Matthijs Cocx huijssteedt, XVIII st.

(f. 15v) Landen, behoirden tot Sancta Maria prebende ende wordt bediendt van een 
heer Reijner.

Int eerst, thiendehaelff eijnsen ende vier penninghen, die Hondtbusch bij die 
Zuijden, Langes opt noordt ende Jarich Peters zoon opt zuijdt naestgelandt.
Item IIII eijnsen bij die Dijgell Poelen, die arme landen an die oisterzijde, 
Langes685 ende Simon Hendricx zoon erven opt west ende die Wech an die eene 
eijndt naestgepaelt.
Item noch seven pondemaeten ende twee eijnsen, Gratingha Fenne an die zuijdt 
tzijde, Langes ende Intho Janckes op die noordt tzijde.
Item dardenhalven pondemate een eijnse, Lambert Sijuwrts zoon erven opt noordt, 
Langes ende meester Bartell op die suijdt tzijde ende die Wech an die eijndt.
Item vijftehallff pondemaeten ende III eijnsen ende (f. 16r) vijff penninghen 
aen die Breedt Laen, Claes Edis zoon opt oist, Schellinger landt opt west, Intho 

685  Hierna doorgehaald ‘opt noordt’.
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Janckijs opt suijdt ende die Breedt Laen aen tnoordt.
Item die prebende huijssteedt IIII eijnsen.
Item een halven pondematen indien Werren, die Loon opt oist, Jan Gerrijts zoon 
erven op beijde zijden, Langes ende die Zeedijck opt west.
Item noch drie eijnsen in die Werren, Renck Tziarcx erven op beijde zijden langes, 
Bastians landt opt noordt ende Bauck Sijuwerts opt suijdt.
Item vier pondemaeten ende een eijnse, an Haije op die Holcke Fenne opt oist, 
het Schellingerlandt op die westzijde ende Peter Gerrijts aen die eijndt.
Item drie ponsmaet in Segersma Fenne, Jan Douwis zoon opt oist ende Coertsma 
Fenne opt weest, Peter Gerrijts zoon opt suijdt.
Item drie pondemaeten toe Deijnum in Eebema (f. 16v) staeten ende gelden toe huijr 
anderhalven gouden gulden, die pastoir ende Eedtzart toe Grouvstens naestlegers.
Item noch een pondemaeten in Sint Lauwrenscamp, dair heer Taede ende Claes 
Sijmons zoon tsamen hebben, ende leijt int [266] Intho Janckes zoon anbrengh, 
ende gelt thuijr een philippus gulden.
Somma sommarum, die landen bijhoerende tot Santa Maria prebende zijnt int 
getall XXVIII pondemaeten een halff, negen eijnsen ende seven penninghen, 
ende zijnt dijt jaer verhuijrt voir dartich gouden gulden.

(f. 17r) Landtpachten, behoirende tot die prebende voors.

Int eerst, van heer Lollo landen twee floreen ende seven ende twintig stuvers.
Item van die landen tot Bolswert ontf. XXXIIII st.
Item van die Noordt Ees ontf. XIIII stuvers.
Item uuijt Westen guedt, II stuvers.
Item uuijt Trijn Folckert Sijmons zoon landt an Grathingha Fenne, jaerlicx 
XXIIII blancken.
Item uuijt Groote Bouwte jaerlicx XXVIII st.
Item uuijt Allert Henricx zoon landt XI stuvers.
Item uuijt Herema fenne XI stuvers.

(f. 17v) Huijspachten totten prebende voors.

Item uuijt Sijppe Hans zoon huijssteedt II st.
Item uuijt Hanske brouwers huijs jaerlicx I stuver.
Item uuijt IJdt Agga huijssteedt oft hoff VII stuvers.
Item uuijt Jaccle Tziardts zoon huijssteedt IIII blanck.
Item uuijt Bornert wevers huijssteedt XXI st.
Item uuijt Haije Sijbes zoon steedt XXIIII stuvers.
Item uuijt Frans slootmaickers steedt XXII st. I blanck.
Item uuijt Sijmon Henricx brouuhuijssteedt XVIII stuvers.
Item uuijt Olfert tijmerman huijssteedt VII stuvers.
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Item uuijt Cornelius tijmerman huijssteedt VII stuvers.
(f. 18r) Item uuijt Sijuwert ende Wencke steedt op die landen III st.
Item uuijt Bartel harnasmaickers steedt op die landen IX blanck.
Item uuijt Arian Anskijs huijssteedt buijten poort XVI stuvers.
Item uuijt Jan cremers huijssteedt XIIII stuvers.
Item uuijt mijn Vrouwe van Grumbach huijssteedt, Van Ees droegscherrers huijs, 
jaerlicx XXII stuvers.
Item [uuijt] Alijdt Conarts weduwe huijssteede buijten die poorten, jaerlicx XXV 
stuvers.

(f. 18v) Landen ende pachten beho[r]ende tot die costers proeven binnen Harlinghen 
ende wordt nu bedient van eenen meester Claes van Schaeghen.

Item anderhalve pondemaete ende anderhalff eijnse int Herijlandt, die arme 
binnen Harlinghen aen die zuijdt tzijde ende die Heere Wech aen die noordt 
tzijde ende geldt nu anderhalve golt gl.
Item ses pondemaeten twee eijnsen bij Bengeterp, Abbe Tziardts zoon aen die 
west tzijde ende Peter Gerrijts zoon aen die noordt tzijde naestgelandt, gelt nu 
ses florenen.
Item sesthien eijnsen in die Wech ende is affgedolven aen die Zeedijck ende is nu 
omtrent een halven pondemaete, Lijouck Dijrck Foeckijs wedue ten zuijdt ende 
Baeff Folckerts wedue aen die noordtzijde naestgelandt, heeft opgebrocht XIIII 
stuvers.
Item acht pondemaeten drije eijnsen in Frowcka Herne, heer Tiaede aen die 
zuijdtzijde ende Haije op die Holcke aen die noordtzijde naestlegers, ende geldt 
nu ses florenen.
(f. 19r) Item twee pondemaeten vijff eijnsen op Ira Meedt, Peter Gerrijts zoon aen 
die zuijdt tzijde ende die Heere Wech aen die noordtzijde, ende gelt nu dertich 
stuvers.
Item een pondemaete drie eijnsen bij die Meer, Tziaerdt Aelue aen die oistzijde 
ende heer Taede aen die oistzijde ende heer Taede aen die westzijde naestgelandt, 
ende gelt nu een fl.
Item XII eijnsen bij Roepens terp, Douwe Gerbranda leen ten oisten ende Jan 
Florijs zoon ten westen, ende gelt nu vijffthien stuvers.
Item acht pondematen anderhalven eijnsen bij noordt van Harlinghen ende is nu 
groot omtrent vier pondemaeten en halveff, tandere is an die Zeedijck gedolven, 
die Zeedijck ten westen ende Cuedehuijsen ten noorden naestgelandt, ende gelt 
vijff florenen.
Item dardenhalven pondemate bijden Encher, Claes coster ten oisten ende 
Sebastiaens erffgenaem ten westen, ende gelt nu twee golt gulden.
(f. 19v) Item X eijnsen saedtlandt tot Midlum, die Heer Wech ten suijden ende 
Ghijsbert Ghijsberts zoon ten noorden naestlegers, ende gelt nu achtien stuvers.



526

Item seven pondemaeten maedtlandt tot Midlum, meester Bartell opt oist ende 
Peter Gerrolt zoon opt west naestlegers, ende gelt nu seven florenen.

(f. 20r) [267] Huijspach[ten], behoerende totten voors. costers proeven.

Item theem mit die steedt dair thuijs op staet, dairaff Ach Jelle weduwe huijssteedt, 
gelt vijf ende twintich stuvers jaerlicx.
Item Tijs Taickos zoon uuijt die aftersteedt dair zijn huijs op staet, twaleff stuvers.

(f. 20v) Landen, behoerende tot Bijngeterp[s]tera proeven, een vrie beneficie, ende 
wirt nu bedient van Jan Gerbranda.
tVoirs. beneficium is bij specificatie van pondemaeten ende grootheijt niet 
aengegeven bij Johan Gerbranda, dan alleenlijck in genere, dat dijt jaerlicx 
opgebrocht tusschen die hondert ende tnegentich gouden gulden.686

[267]

686  Hierna volgen vier blanco folio’s.
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17. Sneek

(f. 1r) 687 [267] Stadt Sneeck.

Specificatien vande landen, renten, huysen ende huyssteden, profyten ende 
emolumenten, metten limiten ende jaerlicxe waerde vandijen, behoerende tot Sinte 
Maertens kercke binnen Sneeck, bij Jan Romcke zoon, Epe Pieters soon, Willem 
Mente soon ende Dirck Anne soon, als nu ter tijt voechden sijnde vande voors. kercke, 
achtervolgende ende obedierende Keyserlycke Mayesteyts placcaet, overgegeven anno 
XV c ende XLIII, den XX en dach decembris.

In den eersten, behoeren totte voors. kercke elff pondemaeten lants, liggende in 
Wester Nigae bij Sneeck, in de saete daer Sijrick Pier soon nu ter tijt op woent 
ende als meyer gebruijckt ende doen688 tsiaers te huijr 689 elleff carolus guldens: 
XI £.690

Item vijff pondemaeten int Wester Nijegae, waer van die twee sijnt liggende op 
die Lange Sloetswal, op de suydsyd van drie pondematen, toebehoerende die 
Crucebroeders binnen Sneeck, ende die ander twee pondemaeten, liggende oeck 
op die Lange Sloetswal, op de westzijd van sekere vier pondemaeten, toebehoerende 
den gasthuyse binnen Sneeck, ende de vyfte pondemaete leydt op die oesterzijdt 
van Jarich Gerrits soon twee pondemaeten, hietende die Zijlspondemaeten, ende 
worden nu bij eenen Jeldert metselaer als meyer gebruijct, doende tsiaers thuijer 
vier carolus guldens ende XVI stuvers: IIII £ XVI st.
(f. 1v) Item een tichelwerck in Wester Nyegae bij Sneeck met ses pondematen 
rietlandt, liggende op die noorder zijt vanden Gaws Wal, ende Alijt Arents toe 
Leeuwaerden heeft het voors. tichelwerck in huyeringe, mits die kercke ofte 
patroen daer voor jaerlicx thoe huijer gevende vyftien duysent groet steen: XV 
duysent groot steen.
Item een cleijn fenne leggende in de Stadt Singel, opt zuytwest ende suijderzijdt 
van joncvrouwe Tiaert Donije hoff ende nu bij eenen, genoempt Allert Andries 
soon, als meijer gebruijct wordt, doende tsiaers te huijer vier carolus guldens ende 
vier stuvers: IIII £ IIII st.
Item een molensteed liggende bij Sneeck, hietende Thonijs Pol, met negendehalve 
pondemaeten lants, waervan de sestehalff pondemaeten liggen op die Gaws Wal, 
op die westerzijd van salige meester Wattije eerffgenaemen derdehalff ponde-

687  Dit handschrift is hetzelfde als dat van de voorgaande stad, Harlingen.
688  Hierna doorgehaald: ‘elcx’.
689  Later toegevoegd: ‘te huijr’.
690  Deze bedragen in cijfers zijn later in een andere hand in de linkermarge genoteerd.
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maten, ende op de oesterzijd van Tijetije Pieters wedue twelff pondemaeten ende 
die drie pondemaeten, liggende op die noerderzijd van die Breeckswal, ende 
op die suijderzijt van Hemcke Tijercks soon eerffgenaemen XIIII eijnsen, ende 
worden gebruijct bij Pieter Meynerts soon, doende jaerlicx te huijer acht carolus 
guldens ende VIII stuvers: VIII £ VIII st.
(f. 2r) Item veertien eynsen liggen int Oester Nijegae bij Sneeck, in Jelte saete, die 
nu gebruijct wordt bij Gerrit van Ackerum weduwe, jaerlicx te huijere geldende 
X stuvers: X st.
Item twee huyssteden liggende binnen Sneeck op die Nijestadt, waervan opt een Ydts 
smit woent, doende jaerlix XXIIII stuvers te huijer, ende op dander woent Pieter 
Tijmen soon, ende geeft jaerlicx te huijer acht ende twintich stuvers: II £ XII st.
Item een huyssteedt binnen Sneeck op die hoeck fan tGroet Suyereijndt, hetende 
Enenghe Hoern, daer Douwe Pouwels ende Maerten Joucke soon op woenen, 
doende tstiaers een golden gulden: XXVIII st.
Item een huijs ende steedt staende binnen Sneeck op de Scarn, daer Harinck 
Haersma in huyeringe heeft, ende geeft daer jaerlicx van te huijer VIII carolus 
guldens ende acht stuvers: VIII £ VIII st.
Item vierdehalff carolus guldens jaerlicxe losbaer renten uuijt Gaelo Poppe soon 
huijs, staende op die Merckstraet aende noordersyde vander stadts waeg: III½ £.
(f. 2v) Item een steedt int Suijerent binnen Sneeck, daer691 Gerlyff Jans soon nu 
ter tyt op woent, doende siaers te huijer vyff ende twintich stuvers: XXV st.
Item een steedt, leggende binnen Sneeck op den Oesterdijck, daer Tyetze Claesses 
op woent, doende tsiaers te huijer tien stuvers: X st.
Van disse voors. opcompsten ende renten geeft de kercke siaers weder uuyt, in 
ewige ende losbaer renten, als hier nae volcht.
In den eersten, geeft de kercke siaers de erffgenaemen van Wpke Huge soon, ses 
gouden guldens losbaer: VIII £ VIII st.
[268] Item noch geeft de kercke den pastoer siaers twe gouden guldens ende 
seven stuvers: III £ III st.
Item de kercke geeft siaers Sinte Catherina proeven anderhalve gouden gulden: 
II £ II st.
(f. 3r) Item de kercke geeft Sacraments proven siaers drie carolus guldens: III £.
Item de kercke geeft siaers692 Sancte Barbera proeven vyff carolus guldens ende 
vier stuvers: V £ IIII st.
Item de kerck geeft den organist tsiaers thien gouden guldens: XIIII £.
Item de kercke geeft siaers die cruijsbewarer negendehalfve carolus guldens: 
VIII½ £.

691  Later toegevoegd.
692  Later toegevoegd.
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Item de kerck geeft jaers die priesters al[s] boven de vier carolus guldens van me-
morien the holden, daer de kerck doer cracht van sekere legaeten oft bespreckma 
mede belast es, hoewel dat men dit op sekere penningen nijet setten mach, 
vermijts datter somtijt meer priesteren sijn, dan somtijts, dewelcke hoer sallarijs 
ofte genijet daer af hebbe: IIII £.
Item noch geeft de kerck de gemeene priesters binnen Sneeck, drie gouden 
guldens min een oert jaerlicxe renten, ende es losbaer: III £ XVII st.
Item noch geeft de kercke Jan Broers soon, jaerlicx twee gouden guldens, ende es 
losbaer: II £ XVI st.
(f. 3v) Noch geeft de kercke tconvent van tHospitael bij Sneeck siaers VI carolus 
guldens eeuw[ig]e renten: VI £.
Onder stondt geteyckent: Lyeuwe Pieters zoon der stadt Sneeck secretarijs, 
vanwegen der kerckvoechden voors. subscripsit.

(f. 4r) Dese naegescreven porcelen van landen, renten ende steedtpachten hoeren tot de 
pastorie binnen Sneeck ende doen jaerlicx te huyer, als hieronder verclaert staet.

Inden eersten, een fenne leggende met de oesterendt aen de stadt van Sneeck 
Singele, buijten dijck, met de suijdersijdt aen den Gaw, daer men naeder IJlst 
vaert, ende met de noerdersydt aenden Cleijne Meer, groet sijnde omtrent ses 
koeganck ofte negen pondemaeten, ende wordt gebruijckt bij eenen, Roucke 
Meije soon genoempt, ende doet tsiaers te huijer veertien carolus guldens, waer 
voor de pastoer geholden es missewijn ende broet te bestellen voor al die priesters 
in de Groete Kercke oft oeck ander priesters die daer misse doen willen, mits oeck 
een lampe voor tHeylige Sacramente bernende te holden ende waslichten op dat 
hoege altaer: XIIII £.
Item ses pondemaeten landts liggende int Nijegae, in Jonge Douwes saete op 
Rijperveers Wal, waer van deene pondemaete lecht int noortwest aen Rijper-
vaerts wal ende de ander drie pondemaeten leggende aen de zuijderzijde aen 
Rijpervaerts wal ende een pondemate lecht aende zuijdereijndt van disse voors. 
drie pondemaeten, ende de seste pondemaete leyt aen die oesterzijdt van de voors. 
drie pondemaeten, ende worden gebruyct bij Jonge voors. als meyer, daer van hij 
jaerlicx te huijere betaelt drie gouden guldens: IIII £ IIII st.
(f. 4v) Item negen eijnsen leggende in ses pondemaeten, die welcke die ander 
parten drie priesters toecomen, daer Gerbrant moller in huijeringe heeft ende 
heeft de pastoer tot noch toe daer aff jaerlicx geboert, ses stuvers: VI st.
Item een golden gulden siaers, uuijt sekere saet leggende tOffingawijer, daer 
eenen Gerbrant genoempt op woent: I £ VIII st.
Item twee golden guldens ende seven stuvers vanden kerckvoechden tsiaers: III 
£ III st.
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Dit sijn de steeden ofte steedtpachten, de pastorie binnen Sneeck toebehoerende.

Inden eersten, uuijt de steede leggende inde Nyeuwe Noorthorn, daer Poppe 
Rijoerts soon op woent, vier ende dertich stuvers siaers: XXXIIII st.
Item uuijt de steed daer Dirck Pieters soon op woent, eenen gouden gulden 
siaers: I £ VIII st.
Item uuyt de steede daerbij daer Teet Luyttiens op woent ende daer alder naest, 
tzamen een golt gulden siaers.
(f. 5r) Item uuijt meester Harmen orgelist steedt op dat kerkhoff een golt gulden: 
I £ VIII st.
Item de steede opt kerckhoff daer heer693 Pieter prebendarius op woent, een golt 
gulden: I £ VIII st.
Item de steede opt kerckhoff daer heer Dirck op woent, een gouden gulden: I £ 
VIII st.
Item uuyt de steede opt kerckhoff, daer dat Romeijners huijs op staet, 
vyftiendehalve stuver: XIIII½ st.
Item uuijt de steede daeraen daer Onse Lieve Vrouwe gildebroeders huijs op staet, 
vyfftiendehalve stuver: XIIII½ st.
Item uuijt de steede int Cleijn Suijerdereyndt, Sinte Caterine proven toe-
behoerende, daer heer Syrck op woent, een rudolphus postulaet XVII stuvers: 
XVII st.
Item daer noch uuijt van een camerstede, VIII stuvers: VIII st.
Item uuijt twee huyssteden, leggende affter den pastoers hoff, hietende Op de 
Pol, daer twee huyskens op staen, uuijt ijtlijcke steedt XII stuvers: I £ IIII st.
Item uuijt die steede in die Nauwe Noerthorn, daer Frans mesmaecker op 
woent,694 XII stuvers: XII st.
(f. 5v) Item uuijt695 Frans Roorda de grietmans steedt op de Mercktstraet, negen 
stuvers: IX st.
[269] Item uuijt de steede inde Nauwe Noerthorne, daer Sirck sloetmaecker op 
woent, ses stuvers: VI st.
Item uuijdt de steede in de Nauwe Noerthorne, daer meester Thomas op woent, 
ses stuvers: VI st.
Item uuijt Aucke Wpkes steede daerbij ses stuvers: VI st.
Item, uuijt de steede, daer Doede Gerrits wedue op woent, int Groet Suijerendt, 
ses stuvers: VI st.

693  Hierna doorgehaald ‘Dirck’.
694  Hierna doorgehaald ‘XL’.
695  Hierna doorgehaald ‘de stede’.
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Dese naegeschreven steedtpachten sijn gelegen int Cleijn Suijereijndt ende beginnen 
daer dat holt lecht hen aen dat eijndt aen Cleijenburchs huijs, daer de pastoer oeck 
jaerlicx boert.

Int eerst, uuyt Reyner Sijmons soons huijssteede twelff stuvers: XII st.
Item uuijt Baucke Pieters steede twelff stuvers: XII st.
(f. 6r) Item uuijt Jacob Teete broers steede twelff stuvers: XII st.
Item uuijt Lieuwe Sijbs soon steede negen stuvers: IX [st.]
Item uuijt die steede daer Sytije Sibrans wijff op woent, negen stuvers: IX st.
Item uuijt Tyalcke Jans soons steede tien stuvers: X st.
Item uuijt die steede, daer Thijmen Sipkes op woent, twelff stuvers: XII st.
Item uuijt Wyttye Alberts soon steede twelff stuvers: XII st.
Item uuijt de steede, daer Wijbe Romberts op woent, twelff stuvers: XII st.
Item uuyt Douwe Oene soons steede acht stuvers: VIII st.
Met dat achterhuijs op Cleyenburch de stede vier stuvers: IIII st.

(f. 6v) De steedtpachten, daer den commenduer ende capittularen van tHospitael aen 
de pastorie geconsenteert hebben.

Inden eersten, uuijt Anna Bockis steede op de Merckstraedt, twee carolus guldens.
Item uuijt Jan Ripperts wedue steede inde Nauwe Noerthorne, vyftien stuvers.
Item uijt de steede van Jasper smyts huys inde Nauwe Noerthorne696 XV stuvers.
Item uuyt Aucke Wypkes huijssteedt inde Nauwe Noordthorne: XXII stuvers.697

Item uuijt de steede inden Nauwe Noerthorne daerbij daer meester Thomes op 
woent, veertien stuvers.
Item uuijt de steede, daer Vrouck Dirck Hollanders op woent, inde Nauwe 
Noorthorn, XXIII½ stuvers.
Item uuijt meester Jans stede698 in de Wijde Noerthorn, XXIIII stuvers.
Item uuijt Geerbren keersmaecker steeden, van huys ende caemer tsamen drie 
carolus gulden.
(f. 7r) Item uuyt699 Tiete mesmaeckers steede inde Galinga Straete, thien stuvers.
Item uuyt Merck schroers huysstede in dat Groet Suyereyndt, XIIII700 stuvers.
Item uuijt Haije timmermans steede, oeck in dat Groet Suijereijndt, negen 
stuvers.

696  Hierna doorgehaald ‘twee ende twintich’.
697  Dit fragment is later in een andere hand toegevoegd.
698  Later toegevoegd.
699  Later toegevoegd.
700  Verbeterd uit ‘negen’.
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Somma vande steedpachten van den commenduer ende cappittelaren beloept 
veertien carolus guldens.

(f. 7 v) Specificatie van landen, renten ende steedtpachten behoerende tot Sancte 
Nicolaes prebende oft proven inde Groete Kerck binnen Sneeck ende doen siaers te 
huijer, als hier nae volcht.

Int eerst, Doijnterp buten dijck, affter tOoster Niga bij Rijpster Deecklandt, 
ende es groet seventien pondemaeten, arm gebroken landt, in voel ende diversche 
stucken aen malcanderen gelegen.
Ende daerbij opt suydtwest noch vierdehalve pondemaeten hoylant, oeck 
gebroecken landt, ende opt west van desen landen strecken Sneecker gasthuyse 
landen, ende Pieter Lieuwes landen strecken aen dat noorder701 eyndt702 van dese 
landen, ende meester Goslick van Campens landen streckende aen dat suijd aen 
desen landen.
Ende dit Doijnterp metten vierdehalff pondemaeten voors. sijn in die Rijp 
aengebrocht in Wijmbritseradeel.
Item noch sestehalve pondemaeten buijten703 dijck, gelegen int Oester Nigae, 
hoijlant, in drie stucken gebroecken, Maerten backers Cromlandt opt noordt 
daeraen ende Suijrdt Reincks soon inder Ylst naestgelegen.
Item noch sestehalve pondemaeten, gebroken, oech704 in dat Oester Nijegae ende 
Cleijn Merdingwier daeraen, tsaemen drie koeganck, op heel goeden iaeren wat 
beter, die arme voechden naestgelegeert opt noortwest, Wijbe Jonge soon opt suijdt.
Ende dese landen voors. alte saemen heeft Gerbrandt Lambers soon in pacht voor 
seventien gouden guldens siaers, ende op natte quaede jaeren moegens gheen 
dertien (f. 8r) golden guldens siaers opbrengen, wantze seer belast sijn, oeck met 
seedijcken, soe sij buijtendijck gelegen sijnt.
Item noch heeft Sanct Nicolas prebende de naeste moelensteedt buijten Sneecker 
Oesterpoert, buijten dijck gelegen, streckende aende noerdoesterzijde opten 
Stadtsgraff, met twee cleijne lapkens lants daeraen, tweemael doergraeven metten 
Stadts Siggelen705 ende leydt aen dije Cleijdijck voerde Oesterpoort. [270] Die 
arme voechden hebbent in pachte voor ses carolus guldens; maer quam die mollen 
eeuwich ongeluck aen, soldet van cleynder estimacien wesen.
Item noch heeft de voors. prebende een philippus gulden siaers in Wlck Ottes 

701  De tekst ‘Sneecker t/m noorder’ is later in de linkermarge toegevoegd.
702  Hiervoor doorgehaald ‘aen dat noerder’.
703  Er staat bij vergissing tweemaal ‘buijten’; tweede keer in de tekst weggelaten.
704  Lees ‘oeck’.
705  Lees ‘singelen’.
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venne, dende vanden Groenen Dijck over, dat Feer binnen dijck.
Item noch heeft dese prebende ses ende twintich stuvers renten, buijtendijck, 
in Agge Sijuerdts zoon landen, in een cleijne fenne van Ag Dirck Reijntijes 
achtergelaeten.
Item noch heeft de voors. prebende, tsamen met Sanct Catherina ende Sanct 
Barbera prebenden, een fenne gelegen opt noordt van Sneeck, leggende tus-
schen het Feer naer Thabor ende Ysbrechtummer Laen, binnendijck, met[t]en 
suijdoestereyndt streckende aenden Hoege Dijck, ende hier uuyt heeft dese pre-
bende twe gouden guldens jaerlicx.
(f. 8v) Item noch heeft dese proeve een gouden gulden iaers uuijt een saete in 
Offingwier, daer eenen meyer, Gerbrant genoempt, nu ter tijt op woent.
Item noch heeft dese prebende twee gouden gulden siaers uuijt een saete in 
Goijingema Meden, daer eenen Sijuert genaempt op woent, ende es de vyftepart 
van XX pondemaeten landen, dewelcke vyff prebenden in Sneeck tsaementlijcken 
besproecken sijn, gelegen inde saete voors.
Item een philippus gulden rent in Meijnu Jans Sijmons weduwe steedt op de 
Merckstraet, pauper nichel solvit.706

Item XII stuvers jaers uuijt heer Pieter zoon steed op die hoeck van de straet, in 
dat Groet Suijereyndt.
Item noch negen stuvers renten uuijt Pieter Marckes wedue steede op de Schern.
Item noch ses stuvers siaers uuijt heer707 Dirck huijssteede inde Noorthorn.
Item noch IIII stuvers siaers708 uuijt Frans mesmaeckers steede inde Noorthorne.
(f. 9r) Item soe geeft dese prebende den pastoer siaers wederom een gulden siaers 
van steedt huijer.
Item soe boert dese prebende jaerlicx weder XVIII stuvers renten voor een ende 
twintich eynssen landen, gelegen in ses pondemaeten landen buijtendijck, die 
Gerbrant moller bruijct, ende Sanct Catrine ende Sancte Barberen prebenden 
hebben der elcx oeck soe voel in, ende het overloep als negen eijnssen commen 
den pastoer toe.
Onder stondt gescreven: Ende wordt bedient bij mij: heer Pieter Claes soon, 
prebendarius van der voors. proven.

706  Latijn: arm, betaalt niets.
707  Hierna doorgehaald ‘Dick’.
708  Later toegevoegd.
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(f. 9 v) Dese naegescreven porcelen van landen ende renten behoeren tot Sinte Barbera 
proven binnen Sneeck inde Groete Kercke, ende doen jaerlicx te huijer, soe hier nae 
verclaert staet.

Inden eersten, een derde paert van een fenne landts groet omtrent int geheel vier 
coeganck, vanden welcken Sinte Nicolas ende Sinte Caterina dander twee parten 
van thoe coemen, gelegen binnen dijck inde Dijkshorne, streckende mijtten 
suijdenoesten eynde opt Veerswal, daer men vaert nae tconvent Thabor709 ende 
metten noordwesterende aen Ysbrechtummer laen, doende siaers te huijer twee 
floreenen.
Item die helft van drie goeganck,710 waer aff dander helft toecompt Scijw Sijmens 
dochter, gelegen binnen dijck, jonffrou Ymcke landen opt zuijdwest ende Hil 
Frans Lauws weduwe landen opt noortoost naestgelegen, buijten dOesterpoort 
Sneeck, doende siaers te huijer III philippus gulden.
Item een fenne groet omtrent vier koeganck, gelegen buijten dijck opt Somerveers 
wal, Jan Romcke soon landen opt noort ende het gasthuijs binnen Sneeck met 
Hil Frans Laws wedue landen opt suijdwest naestgele[ge]n, doende siaers, met 
negendehalffve pondemaeten maedland aen den voors. fennen geleegen, tsaemen 
veertien gouden guldens seven stuvers.
(f. 10r) Item die helft van een fenne buijten dijck, groet omtrent ses koeganck, 
daer Jan Wbbe soon dander helft van toecompt, gelegen aende oesterzijde vander 
Veer ende aen de suijdersijde van Olbotsma landt, geheeten dat Meijnweer, 
doende die helft te huijere siaers vyff floreenen.
Item een fenne binnen dijck, groet vier koeganck, streckende metten suijdoester 
sijde aen Ysbrechtumme Laen ende metten suijdwesten ende aenden Cleijdijck, 
doende siaers acht floreenen.
Item een pondemaete gelegen711 in salige Kempo Dircks soons landt, buijten 
dijck, doende siaers veertien stuvers.
Item twee koeganck gelegen buyten dijck bijde galge, metten noerdwester ende 
aenden Dijck ende metten suijdwestersijde aen Sinte Catrina proven landen, 
doende siaers te huijer twee philippus gulden.
Item de vyfte paert van twintich pondemaeten gelegen in Goijngum aende saete, 
daer Suijerdt toe Goynyum op woent, doende tsiaers twee floreenen.
(f. 10v) Item van Sinte Maerten binnen Sneeck compt den voors. proven siaers 
drie floreen ende twintich st.

709  De tekst ‘eynde t/m Thabor’ is later in de linkermarge toegevoegd.
710  Lees ‘koeganck’.
711  Hierna doorgehaald ‘buyten dijck’.
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Item uuijt de derdepaert vande saete te Offingawier daer Otte op woent, een 
floreen.
[271] Item Jan Wbbe soon twee huijsen, uuytte steden siaers drie floreenen negen 
stuvers.
Item uuijt Jan Jans soon scroers steedt siaers XXXVI st.
Item uuijt Catrijn Maertens huysstede siaers twelff stuvers.
Item uuijt Pieter Marcus weduwe huysstede siaers negen st.
Item uuijt Frans mesmaeckers huyssteedt vier st.
Item uuijt Popke Rijoerts soon steed huijssteede ses st.
Item uuijt de steed, daer Meynart Feycke zoon ende Wol Haijo zoon op woenen, 
coompt allen den priesters inder Groete Kercke tsamen vier hoerent guldens.
Onder stondt gescreven: Ende disse voors. proven wordt bedient bij mij, ende 
ondergeteyckent: Joannes Folckerts zoon, priester vande proven voors.

(f. 11r) Deese nagescreven landen ende renten behoeren tot de proven van Sinte Catha-
rina binnen der stadt Sneeck.

Inden eersten, een fenne van vijff koeganck leggende met die suijdereijndt712 
op die Gaws Wal, met die oesterzijde aende Gasthuijs Fenne ende twee ackeren 
daeraff, lopen met die noerdereijndt aen die Hoege Dijck, ende gelt nu te huijer 
veertien carolus guldens.
Item noch een fenne daerbij, leggende met die suijdereijndt aen de Cleijne 
Reijdtmeer, met die westerzijde ant Gasthuijs Leechlandt, ende gelt nu acht 
carolus gulden ende acht stuvers.
Item noch een fenne binnen dijck, met de westereyndt op dat Feerswal, met die 
zuijderzijde aen die Gasthuys Fenne, met die oestereijndt an die commenduers 
landt van tHospitael ende gelt siaers negen carolus guldens ende XVIIII [stuvers].
Item noch een dardepaert van een fenne van vier koeganck met de suijdereijndt 
aen die Hoege Dijck, mit de oesterzijde opt Feers Wal, met de noordereijnde 
aen die commenduers landen, die Ee genoempt, ende doet tsiaers te huijer twee 
gouden gulden.
Item die susteren van Groendijck geven tsiaers thien (f. 11v) gouden gulden, waer 
aff men die rechte waerheijt nijet weet oft dat van landen oft van pachten is.
Item noch twelff pondemaeten landen leggende in Jutrijp, hietende Sijnewer, met 
de suijdersijde op de Poelswal, de oesterzijde aen Pietie Tsaling twee pondemaeten, 
doende siaers ses gouden gulden.

712  Verbeterd uit ‘suijderzijde’.
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Item noch drie pondemaeten landts leggende met de oestereijnde aen Kempo 
Jelle soon vierdehalve pondemaete, met de suijderzijde aen Kempo voors. halff 
pondemaet, ende gelt nu te huijer drie golt gulden.
Item noch een ende twintich eynsen leeg landt, met de zuijderzijde aen Kempo 
Jelle zoon vier pondemaeten, met den oestereijnde aen Oene Oene soons landt. 
Ende gelt tsiaers XVIII stuvers.
Item thien eynssen landts leggende rontom in die Crucebroeders landen, ende 
gelt X stuvers.
(f. 12r) Item de Groete Kercke geeft jaers anderhalve gouden gulden.
Item uuijt de stede daer Claes Wijbrants zoon huijs op staet in die Galinghe 
Straete, derdehalve gouden gulden.
Item een steede bij dat raethuijs daer heer Tacko te Boesum sijn huijs op staet, twe 
wilhelmus scilden off II gouden gulden ende II stuvers.
Item een camers stede int Lutke Suijereijndt, daer Trijn meester Baernts camer 
op staet, ses stuvers.
Item de steede daer naest leg[g]ende, acht stuvers.
Item noch een caemer steede achter aent thoff, VIII st.
Item seven stuvers uuijt een steede daer heer Dircks huijs op staet op de Merckt-
straet.
Item een steede, leggende op de Scarne, ende gelt negen stuvers.
Item noch anderhalve pondemaeten landes, die welck in andere landen leggen, 
ende gelden te huijere XXX st.
Item twee caemers steden naest aent huijs, een yder een hoerntijes gulden.
Item vier stuvers uuijt Frans mesmaeckers stede in de Nauwe Noorthoorn.
(f. 12v) Item noch een halve saete te Goijnge, groet sijnde XX pondemaeten, 
dewelcke vyff priesteren binnen Sneeck toebehoeren, van welcke Sinte Catrina 
proven II gouden guldens boert.
Item noch een golt gulden uuijt een cleijne saete te Offingwier.
Item soe heeft de pastoer van Sneeck, siaers een philippus gulden uuijt de stede, 
daer dat huijs nu op staet van dese prove.
Onder stondt gescreven: Ende disse prove wordt bedient, bij mij. Ondergeteyckent: 
Siriacus Kemponis, prebendarius Snecanus subscripsit.713

713  De ondertekening ‘Siriacus Kemponis, prebendarius Snecanus subscripsit’ is in een andere, 
latere, hand geschreven.
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(f. 13 r) [272] Specificatie van den landen, renten, profijten ende emolumenten 
mitten limitten ende jaerlicxe waerde vandien, behoerende totte capellaenscap van 
Donijehuijs binnen Sneeck, bij joncvrouwe Tijaert Doenghe als erffpatronesse vandien, 
achtervolgende ende obedierende Keijserlijcke Maijesteijts placcaet, overgegeven anno 
XV c ende [XLIII], den XXV en decembris.

Inden eersten, behoert tottet voors. cappellaenscap een saete landts leggende 
onder de jurisdictie van Rauwarderhem, inden dorpe van Poppingawier, groet 
weesende omtrent XXXII pondemaete, Suijerdt Tijebbes landen aende oester-
zijde, het persoenaetscapts landen tPoppingawier aende westerzijde ende tjonger-
scips landen aldaer aende suijdereijndt naestgelandet, daer een wedue, Rijcxt ge-
noempt, op woent, ende doet siaers te huijer sestien golden gulden.
Item twee golden gulden pacht ofte rente uuijt een saete landts gelegen in Goenge 
Meden, inden dorpe van Goeijngum daer nu eenen Suijerdt genoempt, op woent.
Item dertich stuvers siaers, uuijt een saete gelegen bij den convente van Groendijck, 
daer Jan Romcke soon grontheer van es ende nu bij eenen Bonne Gerbren soon 
genoempt als meijer gebruijct wordt.
(f. 13v) Bet seven pondemaeten landen gelegen thalffwech tusschen Groendijckster 
Zijl ende de stadt Sneeck, met de noerdereijndt op dFeerswal, daer tconvent van 
Groendijck nu bruijct siaers voor vierdehalff gouden gulden.
Item noch omtrent anderhalffve pondemaeten leggende int Nijegae, onder de 
jurisdictie der steede Sneeck, met doesterzijd op dButtersloets Wal, met de noerder-
eijnde aen Wijbe Tsommes landen, doende tsiaers thuijer een carolus guldens.
Item thien pondemaeten landts, leggende tBons, over hoech ende leech inde saete 
daer Marij Pieters nu op woent, ende doende siaers te huijer seven carolus guldens.
Item een huijs staende binnen Sneeck inde Nauwe Noerthorn, Teed Luythies 
ende aldersoest714 caemers opt suijdt ende thuijs daer meester Thomas in woent 
opt noerdt naesgehuijst, daer Popke Rijoert zoon nu in woent, ende doet tsiaers 
te huijer seven golden guldens.
(f. 14r) Noch een huijs, staende opt kerckhoff binnen Sneeck, op die noerdereijndt 
van de schoel, daer Wattije korfmaecker nu in woent, ende doet siaers te huijer 
ses hoernties gulden.
Item vier caemers staende aende suyderzijde vant kerckhoff binnen Sneeck, van 
Sij naijsters caemer tot de roester nae de costers huijs streckende, doen tsamen 
tsiaers ses golden guldens ende XXIIII stuvers te huijr.

714  Lees ‘aldernaest’.
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Item een halffve gouden gulden uuijt de steede leggende binnen Sneeck int 
Suijdeyndt, op die suijder zijde van Atte deckers huijs, daer Syttye timmerman 
nu op woent.
Item noch een halff golt gulden, uuijt de steedt, daer voors. Ath op woent.
Dit voors. cappellaenschap wordt nu bedient van eenen heer Dirck Dircks soon, 
ende es nijet gemortificeert, dan wordt alleen gepossideert vanwegen die voors. 
(f. 14v) jonffrou, dijet tselffde tot hoer ghelieven totter eeren Goodts mach laeten 
gebruijcken oft andersins als erffgenamen van tvoors. huijs daer inne disponeeren, 
soe hoeren goeden raedt gedraegen sal.
Orconde van desen, heb ick heer Dirck voors. mijn handtschrift hier onder geset.
Onder stondt gescreven: heer Dirck Dircks soon subscripsit, heeft dit onder-
teyckent met mijn eeijgen hant.

(f. 15r) Dese naebescreven porcelen van landen beheeren tot Sinte Laurens proven 
binnen Sneeck inde Groete Kercke, ende doen jaerlicxe te huijer als hier nawolcht.

Int eerst, Tijalzama goedt toe Bons, daer Sijmon toe Bons nu ter tijt op woent ende 
als meijer gebruijckt, ende es in voel percelen ende stucken715 gedeelt, waervan 
tien pondemaeten leggen buijten dijck, met de zuijdereijndt streckende aen die 
oude Ee ende met de westereijndt aen die Hemdijck, ende twintich eijnsen leggen 
met de zuijdereijndt aendie Hemdijck ende noch twintich eijnssen, streckende 
medt de westereijndt aen die Reen ende met de oestereijndt aen Heegne landt 
ende leggen binnen dijck.
Noch een pondemaete, hietende die Kifackers, ende noch een pondemaete, leijdt 
int suijdwest van Andries toe Bons hijem, ende noch achte eijnsen, leggen met 
de zuijdereijndt aen die Hemdyck ende met de oesterzijde aent Caemers Landt, 
ende een fenne van seventien pondemaeten landts, medt de huijsstede daerin 
gerekent, met die zuijderzijde streckende bij die Hemdicks landt.
Disse voors. landen doen jaerlicx te huijer sestien gouden gulden.
Item een fenne leggende aen Reynties mollen, (f. 15v) groet wesende omtrent 
negen pondemaeten, streckende met dat noortwesteijndt [273] aen Thomas poll 
ende met dat suijdtwesteijnde aen Reijner Pouwels wier.
Item noch vyff pondemaeten, leggende int Nijegae bij die cromt van dat Feer, 
daermen nae Langweer vaert, ende strecken medt dat noerdeijndt an Hoyttie 
huijs ende met dat noerdwestereijnde aen Sinte Catherina proven binnen Sneeck 
anderhalffve pondemaete landts, ende met dat suijdereijndt aen Hoijtie voors.  
 

715  Hierna doorgehaald ‘gelegen’.
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drie pondemaeten, ende worden tsamen gebruijckt bij Reijn Jancke soon, doende 
siaers achtehalve gouden gulden ende IIII stuvers.
Item noch een pondemaete landts, liggende in tOppingawier groete goeden, 
over hoech ende lech, daer nu ter tyt Claes bij die Zijl op woent ende als meyer 
gebruct, ende gelt jaerlicx XIIII blancken.
Item noch een pondemaete leggende int Niegae (f. 16r) tusschen Sancte Nicolaus 
ses pondemaeten, daer Jeldert metselaer nu ter tijt in huijeringe heeft, waer aff hij 
jaerlicx betaelt sestien stuvers.
Item noch een pondemaete leggende aen die ander sijde van Sinte Nicolaus ses 
pondemaeten, daer Douwe thoernwachter afterlaetene wedue nu in huijeringe 
heeft, doende siaers XIIII stuvers. Onder stondt gescreven: Ende wordt bedient 
disse voors. proven bij mij. Ende ondergeteijckent bij mij, Bocco Olferdi.

(f. 16 v) Dese naescreven landen ende steedtpachten behoeren tot dat Heijlige weerdige 
Sacraments proven binnen der stadt Sneeck.

Int eerst, het Osselandt, leggende met die oesterzijde aen die Gaw, met de 
suijderzijde streckende aen Haije Tijercks soon fennen, met de wester ende 
noerderzijde aen Sirck Harinxma landen, groet sijnde vyff ende twintich 
pondemaeten, ende wordt gebruijckt bij eenen, genoempt Taede Olpherts soon, 
doende tsiaers achthien gouden gulden.
Noch een vyftepart van twintich pondemaeten leggende over hoech ende leech in 
Goeijnge Meden, de welcke een Sijuerdt Sijuerdts genoempt, nu ter tyt als meijer 
gebruijckt, ende doet jaerlicx te huijer twee gouden gulden ende een fette gans.
Noch een gouden gulden rente, leggende tOffingawier in de saete ofte goet daer 
nu ter tijt een wedue, Auck Ottes genoempt, besit.
(f. 17r) Noch dertich stuvers jaerlicxe rente, leggende int Niegae, dewelcke nu ter 
tyt besidt eenen genoempt Sirick int Niegae.

Steedtpachten leggende binnen Sneeck, behoerende tot de voors. proven.

Synte Maertens kercke binnen Sneek geeft den voors. proven jaerlicx vyff 
hoerntijes gulden.
Rijoert maeler uuijt sijn huijsstede, eenen gouden gulden.
Item uuijt Griet Hilles huijstede opde Mercktstraet, drie hoerentijes guldens jaers.
Item uuijt den gortmaeckers Meystiens716 huijsstede, XXVIII stuvers.
Item uuijt Eese waegeners wedue huijsstede, XXVIII stuvers.

716  Later toegevoegd, in latere hand; doorgehaald ‘steede’.
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Item uuijt Aeltijen Cantijes huijsstede, drie hoerntijes gulden.
(f. 17v) tConvent van Thabor ofte paeter geeft jaerlicx een gouden gulden.
Uuijt Jan Rinckes huysstede, achtien st.
Uuijt Hillegondt steede een halven golt gulden.
Onder stondt gescreven: Ende disse voors. proven es bij consent vanden edelinge, 
olderman, burgermeesteren, scepenen ende raeden, sampt de sessendartich der 
stadt Sneeck, gegundt Harmen IJme zoon, orgelist, dewelcke de voors. proven 
laet bedienen met missen ende andere diensten, van olts daertoe behoerende.
Ende ondergeteijckent: Harmen Eme zoon.

(f. 18r) Dese nagescreven percelen van landen ende renten behoeren tot Sinte Michaelis 
prebende oft proven inde Groete Kercke binnen Sneeck, ende doen jaerlicx te huijer als 
hieronder verclaert staet.

Inden eersten, elleff pondemaeten landts leggende int Wester Nigae, met de 
oesterzijde aan Wijbe Tsomme soon landt, ende Jan Romcke soon lant op het 
suijdt naestgelegert, doende siaers te huijer VI gouden gulden.
Item noch een pondemaete landts oeck leggende int Wester Nijegae, met die 
noerdereijndt aen Sinte Nicolaus provens landt ende mit die oestereijndt aen 
Sinte Nicolaus drie pondemaeten, doende tsiaers te huijer XVI st.
Item vier hoerntiens guldens uuijt de steden daer Wol Haijs ende Meijnert Feckes 
zoon op de Nijestadt op woenen, ende comen den gemeene priesters in de Groete 
Kercke binnen Sneeck tsamen toe, hluijt seker testament rustende in handen van 
Wijbe Tzumme soon.
(f. 18v) Item noch sestien gouden gulden min vier stuvers jaerlicxe renten, daer 
Pieter [274] Tzalincks soon als volmachtich van wijlen Joest Reijns testament 
aen tvoors. leen oft proven adijciert ende toegedaen heeft, als nae uuijtwijsinge 
tvoermentioneerde testament.
Item een huijs met twee camers, staende int Groet Suijereijndt aent kerckhoff, op 
noordt van Cornelis cramers huijs, behoerende totte voors. proven. Onder stondt 
gescreven: Ende disse voors. proven wordt bedient, bij mij. Ondergeteijckent: 
ick, heer Nanno, bekenne als voors. is.

(f. 19r) Dese naegescreven renten, landen ende steedpachten behoeren tot Onser Liever 
Vrouwen prebende oft proven in de Groete Kercke binnen Sneeck, ende doen siaers te 
huijer als ondergescreven staet.

Int eerst, een derde paert van een sate lands leggende toe Offingawier, daer Otto 
Rinnerts soon nu ter tyt op woent, doende tsiaers ses gouden gulden.
Item sestehalve gouden guldens ende twee stuvers jaerlicxe renten uuijt Mortwier, 
daer Pieter Timens soon nu ter tijt in sijn huijeringe heeft.
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Item een pondemaete landts, leggende int Groet Topwier bij Groendijckstera 
Zijl, doende tsiaers negen stuvers.
Item een huijssteede, leggende opt Cleijn Sant, daer Hottije schuytmaekers huijs 
op staet, doende siaers717 II philippus gulden.
(f. 19v) Item een huyssteede leggende int Groet Suijereijndt, daer Dirck 
Gransburchs huijs op staet, doende tsiaers seven ende twintich st.
Item drie gouden guldens jaerlicxe renthen uuijt ende op een huijs, staende opt 
Cleijn Sant, daer Ysbrant backer nu ter tijt in woent, ende disse dr[i]e gouden 
gulden renten sijn losbaer.

Onder stondt gescreven: Desse voors. proven es gegundt ende gegeven eenen, 
Broer Wbbe soon genoempt, die hem daer op, als noch clerck sijnde, sal laeten 
wien ende sacris initieren.

(f. 20r) Disse nagescreven landen ende steedpachten, behoeren tot Sinte Anthonis 
capelle binnen Sneeck, doende siaers te huijer, als hier onder nae staet.

Inden eersten, vier pondemaeten feenlandt leggende opt eijndt van die Lutke 
Meer bij Sneeck, lopende met de westereijndt aen Syuw Jelmers landen ende met 
de noertoesterzijd aende Lutke Meer voors.
Item noch een pondemaete leggende int Wester Niegae, streckende met den 
oesterzijd aen Hemcke Tijercks zoon erffgenaemen landen ende met de wester-
zijd aen Pieter Dijwties vyff pondematen, ende worden de voors. ponde maeten 
tsaemen gebruijckt bij eenen Tabbe Haije zoon genoempt, ende doen tsiaers vyf-
te halve carolus gulden.
Item twee huijssteden leggende int Cleijn Suijereijnd aen malcanderen, daer 
wijlen Joest Reijns den voors. capelle legateert heeft, daer Lutke Douwe op een 
woent, ende doen tsiaers elcxs X stuvers.
(f. 20v) Item thien stuvers uuijt een steede leggende op de Oesterdijck, daer 
Tsumme Wijerts soon in plach te woenen ende bij eenen, Bot Jacles genoempt, 
den voors. gasthuijse besproecken es.

(f. 21r) Specificatie van landen ende steedtpachten, toebehoerende den gemeene 
priesters binnen Sneeck.

Inden eersten, hebben die priesteren binnen Sneeck tsamentlijcken int gemeen 
vyff pondemaeten landts, leggende buijten dijck, aen die westerzijde Sneker gast-

717  Hierna doorgehaald ‘seven ende twintich st.’.
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huijse twaleff pondemaeten ende aende oesterzijde Hemcke schuytmaeckers kin-
deren landen.
Item noch vierdehalve pondemaete gelegen voorbij tNigae naerder Ylst, op de 
suijderzijde vande Gauw, tHospitael landen opt oest ende west naestgelandet, ende 
worden gebruijck[t] bij Eggo Sijuert zoon, doende tsiaers elcke pondemaete XVI st.
Item noch hebben die priesteren int gemeen twee huijssteden leggende op die 
Nijestadt, elcx doende vier ende twintich st. siaers, op deene steede woent scipper 
Wol ende op dander Meijnert Fecke soon. Onder stondt gescreven: In summa sijnt 
dese gemeene renten negen carolus guldens ende vier stuvers. Ergo, als wij negen 
priesteren hebben, soe heeft elcx een carolus gulden, die IIII st. die coster; onder 
tijden hebben wij meer priesteren, nae advenant elcx min. Ondergeteijckent: 
Lijeuwe Pieters soon, der stadt Sneeck secretarijs subscripsit.

Coll.718

[274]

718  Aanduiding dat de tekst gecollationeerd is; hierna volgen zes blanco folio’s.
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18. Bolsward

(f. 0 v) 719 [275]
Anbreng vanden priesteren incompsten binnen Bolswart.720

(f. 1r) 721 Bolswaert

Dit zijn die landen ende renthen tottet benefitium, waer aff heer Pieter Gregorijs, 
pastoer nu ter tyt, possessor is.

Item deenen koeganck, leggende by Sint Jans poert op die oude Grass Val.
Item acht koeganck buijten dat Groet Sant, leggende neffens die Witte Heeren 
ende aen dat feer daermen nae Zneeck faeren.
Item neghen koeganck leggende buyten Jans poert aendie Singel, genoempt Sint 
Jans Personers Fenne.
Item twaeleff pondemaeten meden, die zes genoempt Koern Fenne legghende op 
Oude Cloister Feersval; die ander ses die legghen aen Hein Douues landen ter 
Horn.
Item twaeleff pondemaeten, die ses fennen ende die ander ses meden, legghende 
die eene zijde op Buegherde feerswal, die ander ses op Oude Cloister Feerswal.
Item die sevende paert van die drie vierde paerten van fierdehalff koeganck, hiet-
ende Beensce Meden.
Item die fierde paert van drije pondematen toe Keppens.
Item die derde paert van thine koeganck in die Groete Fenne.

Hier nae volgen die steed pachten.

Item Imck wedue XXIIII stuver.
Haye Gosse zoon, achthien stuver.
Frouck pelsers, dertich flaems.
Jelle Jan zoon, VIII½ stuver.
Douue Thiaerd zoon, drije stuver.
Gerryt Botte zoon, soeven ende tvintich stuver.

719  In tegenstelling tot die van andere grietenijen zijn de folio’s van Bolsward wel genummerd 
op de voorzijde (recto), te beginnen met folio 1r. De nummers zijn in romeinse cijfers weer-
gegeven; vanwege de leesbaarheid is gekozen voor Arabische cijfers.

720  De inkomsten van de kerk van Bolsward (kerkfabriek van Sint Maarten) zijn abusievelijk 
onder Witmarsum geregistreerd (Wonseradeel, p. 612-613); zie ook de inleiding.

721  Dit handschrift is hetzelfde als dat van de voorgaande steden, Harlingen en Sneek.
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Albert backer, XXXII flaems.
Pieter Scaep, LX flaems.
Aleff wielmacker, XLV flaems.
Pieter Jacops, XLV flaems.
Pybo Annis, XXX flaems.
Symon orgelmacker, seventhien stuver.
Bernardus Sromkes, XLV flaems.
Tiaerd Luytthen, XXVII stuver.
(f. 1v) Heer Goslick Junghan,722 VII½ stuver.
Syurd Claes zoon, XLV stuver.
Henrick, LX flaems met die steed, daer Bent nu ter tyt op woent.
Vigman backer, XXXII flaems.
Thren Tackis, XX stuver.
Agge metsaler, VIII stuver.
Sybrant naest Aggen, acht stuver.
Fetthie glaesmaecker, VI stuver.
Buua backer, Dirck Rogman, Jan Gaelis, elcks vierthien stuver.
Gnirre723 Gerbrants, XXV flaems.
Thijs Lieukes, XXXV flaems.
Ame kuipper, XXX flaems.
Jan backer, Lou backer, Broer Janck, Herko Reimerts zoon, XXVIII stuver min 
een oerthien.
Botte Goslicks, XV stuver.
Willem Pieter zoon, veerthien stuver.
Inte schoenmaecker, veerthien stuver.
Claes Wouters, drye stuver.
Trien Joesten, drye stuver.
Henrick smider, vyf stuver ende een oerthien.
Pouuels smid, zes stuver.
Baucke schroer, vyf stuver.
Jacob Janssen, XII flaems.
Wybrant cuyper, XIIII flaems.
Scipper Fedde, twaelf stuver.
Cornelis moller buyten Sint Jans porte, VI hoernthies gulden.
Wybe houtsagers, VIII stuver.
Item Wpke to Knossenes,724 thien stuver ende een braspeninck.

722  Lees ‘Junghama’.
723  Het is niet duidelijk welke naam hier wordt bedoeld; mogelijk een fout van de kopiist.
724  Lees ‘Knossens’
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Rieuuert toe Knossenes, elff stuver min een oortken.
Aedgh toe Longie, seven stuver.
Cromval, vyf flaems.
Die Witte Zusteren, IIII½ stuver.
Toe Ghenes, drye flaems.
Tryen Mylgen, drije flaems.
Van Jonghama huys, XXI stuver ende III bij daer die koeken op staed.
Otto Baucke zoon drije uuyt Berghe Fenne, leggende by Grons.

Hier nae volgen die accidentalia van voerseide pastorijen.

Item van alle ouden doede diet hebben, zeven stuver.
(f. 2r) Item van een yegelyck welhebbende burger compt die drije hoeftpriesters 
ende sacriste jaerlicxs Omnium Sanctorum, drye stuvers ende dat van tyden.
Item van die fier hoechtyden off binnen die borgers schuldich, een yegelyck paer 
op een yegelyck hoechtijt, van die vier hoechtijden een blanck, mer in desen 
voerghenoemde accidentalien wel groet gebreck is.

Hier nae volgen die landen ende renthen behoerende tottet beneficum, waer aeff 
meester Foecke Siblis nu ter tijdt possesser is.

Item buyten Sint Jans poerte een fenne van acht koeganck, streckende aen des 
stadt vesten.
Item negendalve pondematen landts, gelegen onder den bedrive van Bolswerdt, 
Sacraments [leen] ten zuyden naestgelandet.
Item negen pondematen buyten den Marnzijl, waer aff die zes sijn aen twee 
verscheijen [276] stucken, gelegen tusschen den Marndijck ende Mackummer 
Feer, ende drije pondemaeten gelegen over tvoerseijde feer.
Item die zevende part van drije vyrdeparten van III½ koeganck, hietende Bemke 
maede.
Item die vierde part van drije pondematen tot Keppens.
Item die derde paert van twee koegangen indie Groote Fenne.

Hier nae volgen die steedpachten.

Wilhelmus Syrckx zoon, XIII½ stuver.
Gerridt Symens zoon XXIIII stuver.
Frans Andles, XXII½ stuver.
Dirck backer, XL stuver.
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Tymen scerper, van troee725 steeden tsamen XXIIII stuver.
Arnd van Bruijnen XLVIII stuver.
Meester Funger XXVIII stuver een oortken.
(f. 2v) Noch Frans Andles, XXIIII stuver.
Ocke Dyntis zoon, XXII½ st.
Tyarck Hessels, XLV stuver.
Meester Feycke, XXIX stuver een oortken.
Abbe weelmaicker, XXXIII stuver.
Haije Oogen, XLVI½ stuver.
Fedde smidt, XXIII stuver een oortken.
Fettije Bauckis, XXX stuver min een oortgen.
Willem Harmen zoon, VII½ stuver.
Johan Cornelis, XIII½ st.
Sijrck Douwe zoon, XXXVII½ stuver.
Jacob Thije zoon, XVIII stuver I oort.
Jan schoenmaecker, XI½ stuver.
Geerloff smidt, XI½ stuver.
Pieter Abbis, XXX stuver.
Trijn toe Gronss, I gulden.
Taetke wever, XVIII stuver.
Douwe Jancke zoon, VIII stuver.
Wibe holtsnider, VIII stuver.
Welmoedt, XV stuver.
Seerp Pieter zoon, XXV½ stuver.
Frans Baernds, XXII½ stuver.
Doeitije kistmaicker, XII stuver I blanck.
Jan Sibrens zoon, XXIIII st.
Meester Haring Doenije huyss, XIIII stuver.
Uuylck Hendrijcks, XXV½ stuver.
Poppe Sibouds zoon, XXIIII½ stuver.
Albert steedboed, VII stuver.
Syouw Broers camer, XII stuver.
Sitije deker, XV stuver.
Dominicus Rencke zoon, XV stuver.
Sibble cremer, XV stuver.
Laes lapper, XXV stuver.
Pieter Zael, XXV stuver.

725  Lees ‘twee’.
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Heer Harcke, I gl. fl.
Claes Jacob zoon, XVI stuver.
Trijnke Naesstre, XII stuver.
Holck, XIII stuver.
Sypck Reijns, IX stuver.
Die naeste nye camer, IX stuver.
Tyard Hette zoon, XXIIII stuver.
Benert Sywe zoon, XXIIII stuver.
Douwe Tyaerds zoon, drije stuver.
Renck Pieters wedue, VII½ stuver.
Bertye Dyrcks, VII stuver.
Syw Freerijcks weduwe, VII stuver.
Jacob Clem, VII stuver.
Heere Doeitye zoon, XX stuver.
Van een huysteed opte Marckstraete, twee stuver.
Jan Upckes toe Knossens, X½ stuver een scerstijen.
Ryaerd toe Knossens, XI stuver I oort.
Vanden Witte Zusteren, IIII½ stuver.
Otte Bauckis, II stuver een oortken.
Van Jonghema huyss, X½ stuver I oortken.
Van Cromwal, III½ stuver een oortken.
(f. 3r) Item die sevende paert van een stuck landts, dat die conventualen van 
Oeghaecloister gebruijcken, hietende Seven Heere Landt.

Hier nae volgen daccidentalia van voerseijde proven.

Item van alle oude doeden, VII stuvers.
Item van een yegelick welhebbende borger compt den drije hoefftpriesters ende 
sacriste jaerlicxs Omnium Sanctorum, drije stuver ende dat vanden [t]yden, 
hoewel daccidentalia qualicken betaelt wordden.

Hier nae volgen die landen ende renten behoerende tottet beneficium, daer nu ter tijt 
heer Cornelis Janssen possessor aff is.

Item V½ koeganck fennen leggende aen die oosterzijde van tveer, op die Stats 
Grafts Wal.
Item III½ pondematen meeden bij [...].726

726  Niet ingevuld.
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Item I½ pondematen mede, bij Gerrit schuytmaickers landen.
Item twee pondematen laechlandt, bij Grons.
Item III½ pondematen meden, by Fockel Wityes landt.
Item die vierde paert van drije pondematen te Keppens.
[277] Item de sevende paert van drije vierde paerten van III½ koeganck, hietende 
Benke Meden.
Item die derde paert van twie koeganck indie Groote Fenne.
Item die Witte Zusteren, IIII½ stuver.
Item van die stadt, XII stuver.
Item XII stuver uuyt leech meedland, by Oldecloester Veer.
(f. 3v) Item uuyt Jonghema huys, XXIII stuver min een oort.
Item van Wpka Knassens, elf stuver.
Item van Wpka Merwert, XV butzes.
Item Hauck Knossens, XI stuver min een oortken.
Item Kromwal, V flaems.
Geynser goet te Wommels, drije flaems.
Item van Oegecloester drije scapen keesen, Jacobi.

Hier nae volgen de steedpachten van tvoerseide proeven.

Item Haye Branda steed III blancken.
Die Witte Zusteren, drije gouden guldens XVIII stuver.
Gerbren schuytmaickers twee huysen, XLV stuver.
Sytze gotsmit727 huys, XXVIII½ stuver.
Dirck Omes, XXVIII [stuver] een oortken.
Ambrosius goutsmits huys, XXII½ stuver.
Hessel gotsmits728 huys, XVI stuver.
Dirck missers huijs XVI½ stuver.
Baucke sch[r]oer, XIIII stuver.
Douwe Tijaerd zoen, drije stuver.
Benke timmerman, XXX st.
Allert timmerman, XXVI stuver.
Groot Jan, XXIIII stuver.
Auke timmerman, XVIII stuver.
Tyeerd Abbes, XVIII stuver.
Hansken timmerman, XXII½ stuver.
Ulbeth smit, XVIII stuver.

727  Lees ‘goltsmit’ of ‘goutsmit’.
728  Lees ‘goltsmits’ of ‘goutsmits’.



549

Aedger, XV stuver.
Jarich Goverts steed, XIIII stuver.
Trijn Poppes, acht stuver.
Kewe metzelaer, twaelf stuver.
Heer Abba, een golden gulden.
Rinck Liewes, XXVII stuver.
Meester Pieter op die Polstraet, X½ stuver.
Albert Janssen huys, XIIII stuver.
Wybe houtsnyder, VIII stuver.
Douue wever, zes stuver.

Hier nae volgen daccidentalia van tvoerseide proeven.

Van alle oude welhebbende doden, VII stuver.
(f. 4r) Item twalff pondematen landts toe Friowlom, in Collummer729 Gae.
Item twee enckel gulden renthen uuyt sekere seventhien pondemaeten landts, 
leggende in Homme Doecke zoon saete toe Weesterliethens.
Item twee gulden renthen, XXVIII stuver voer die gulden, uuyt Pieter Jonghs 
saete ter Herne in Borchwert over hoech ende leech.
Item fier pondemaeten landts, in Foppe toe Thijm saete toe Witmaersum.
Item drije gulden renten uuyt Lutke Hidde saete toe Pinghum, XXVIII stuver 
voer die gulden, ende oft naecte renten oft landen zijn, des zijn wij onseeker, ter 
wijlen wij salige meester Pibe testament, die dese voors. drije gulden gesproken 
heeft, niet connen coemen toe sien.
Item twee koeganck uuyt die anderde fenne, aen Broere Dijck binnen bij Sneeck 
poort.
Item een gouden croen, XXXV stuver voer die croen, uuyt Harcke schoenmaeckers 
steed op die Merckstraet.
Item ter wijlen men die getijden singhtt inde kercke ende stede voers. is geordineert, 
onder die prime des Heijligen Daechs myse toe lesen, waer aff dincompsten hier 
nae volgen.
Item twee enckel gulden renten uuyt Langhwerde groot guedt toe Oesterliethens 
voers.
Item vier hoernts gulden, twaelf stuver voer die gulden, uuyt die rechte armen 
huyssteede.
Item Jan Schinkes steed, XXIIII st.
Item Sippe decker oft coster, XXIIII stuver.

729  Lees ‘Lollummer’.
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Item Jan wielmaker op die Nye Merckel,730 XXIIII stuver.
Item die fyfte paert van Boudwijns Langhe Fenne, waer af Lambbe Inthies zoon 
die andere paerten toehoeren.

(f. 4v) Hier nae volgen die landen ende renthen behoerende tottet benefitium, Saepkema 
proven genoempt, gelegen inde kercke thoe Oldehoeff binnen Bolswert, waer af nu ter 
tyt heer Abba Jans soen possessoer is.

Item thien pondematen, leggende opten Feerswal, daermen nae Leeuwaerden 
vaert.
Item vyff koeganck, aen Ecquert ten oesten.
[278] Item vyff koeganck buyten Sint Jans poorte, streckende ten oesten aen 
Beencke Maeden.
Item twee koeganck buyten Sint Jans poerte aen die Dijckshorne, daermen nae 
Hichtum gaet.
Item twee paerten van twee koeganck buyten Sint Jans poerte, streckende aenden 
Witten Zusteren Fenne ten westen.
Item twee pondematen landts in Oegacloesters landen.
Item twee koeganck buyten den Sandt poerte, leggende inde Hincxte Fenne.
Item negen pondematen buyten den Sandt poerte, streckende aen Ymswouder 
Laen.
Item vier koeganck buyten den Sandt poerte.
Item twee koeganck buyten den Blauwe poert, leggende inden grooten Ee.
Item die sevende paert van drije vierde paerten van III½ koeganck, hietende 
Beencke Maeden.
Item die vierde paert van drije pondemaeten toe Keppens.
Item uuyt thien pondemaeten leeglandt op Oldecloesters Feer, XII stuver.
Item die sevende paert van Seven Here Landen.
Item die sevende paert van Draije Poll, in Knossens.
Item uuyt goet to Rywerde Zijll, XIII stuver.
Item uuyt Cromwall, XIII stuver.
(f. 5r) Item van een yegelick welhebbende burger, compt den drije hooftpriesteren 
ende sacriste jaerlicx Omnium Sanctorum drije stuver, attamen pauce solventes731 
ende dat vanden tijden.
Item van die vier hoochtijden offer binnen die burgers schuldich jegelick paer een 
blanck. A.p.s.732

730  Lees ‘Mercket’.
731  Latijn: er zijn maar weinig mensen die betalen.
732  Niet geheel duidelijk.
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Hier nae volgen die landen ende renten behoerende tottet benefitium, waer nu ter tyt 
heer Tierck possessoer aff is.

Item zes koeganck in Foeckle groete gued op Hichtumer Feer.
Item fier koeganck, streckende opt suuydt aen Hichtumer Feer, hietende Foeckle 
luytke gued.
Item dartenhalven pondematen landts, op suyder Fockle luytke gued ende op 
noerd des sacristens III½ naestgelandt.
Item zes pondematen landts, dat tichelwerck ten oesten ende de sacristens proven 
ten suyden naestgelandet.
Item fier pondematen landts toe Oeghacloester, streckende opt noerd aen die 
Zusters Riedmeer ende opt weest omden Zusters VII Pondematen, hietende die 
Foerste Fier.
Item anderhalff pondematen landts, streckende op noerd op Oldecloisters Feer, opt 
oest op die Zusters Feer, daer zij aldereerst inden feer coemen uuyt Oldecloisters 
Feer.
Item die sevende paert van drije vierde paerten van III½ koeganck, hietende 
Biencka Maede.
Item thien pondematen landts toe Wommels in Sippenser gued, hietende die 
Presters Fenne.
Item die sevende paer[t] van Soeven Here Landen.
Item die soevende paert van Drayepol in Knossens.

(f. 5v) Hier nae volgen die steedpachten.

Item Reyner ferger,733 XII stuver.
Dirck metsalaer, VI stuver.
Claes schuytmaicker, XII stuver.
Jan Hette zoon, XII stuver.
Iths Pieters wedue, XII stuver.
Jan metsalaer, XII stuver.
Claes Bottha zoon, XII stuver.
Epe decker, XVIII stuver.
Douwe Tijaerds zoon, drije stuver.
Lambert gortmaker, twee stuver.
Douwe wever, eenen stuver.
Item die Witte Zusteren, IIII½ stuver.

733  Lees ‘fergier’.
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Cromwal, IIII stuver min een oortken.
Otto Bauckes, II stuver een oortken.
Milies Boyns zoon, II stuver een oortken.
Toe Gheins in Wommelsergae, II stuver.
Van Jonghema huys, XI stuver min een oortken.
Item twee stuver van ons pastoeren.
Item III½ butzes van meester Sicke.

Hier nae volgen daccidentalia van tvoerseide proven.

Item van alle oude dooden, III½ butzes. Item een blanck van die kinderen toe 
befelen. Item toffal vanden bruythen,734 itelick in zijn weeck. Item die pastoeren 
in delen algelick.

In Sinte Martens kercke toe Boelswaert zynt geordineert, op sekere daghen, die soeven 
getijden toe singen, waeraff dincompsten hier nae volgen.

Item vyfthien enckel guldens renten toe Langwert in Oesterliethens, uuyt dat 
Groet Gued.
Item XII pondematen landts, over leegh [279] ende hoech, uuyt Loppenser 
gueden, Douwe Mertens zoon ende toe Cubaerd ons die huer gheeft.
(f. 6r) Item drije pondematen, daer die Witte Zusteren binnen Bolswerdt oick 
drije in hebben.
Item die derde paert van twee koeganck buyten Sint Jans poirte, streckende aende 
Witte Zusteren Fenne ten westen.
Item die sevende paert van drije vierde paerten van III½ koeganck, hietende 
Biencke Meden.
Item uuyt thien pondematen leeglant op Oldecloesters Feer, XII stuver.
Item die sevende paert van Seven Here Landen.
Item die sevende paert van Draije Poll in Knossens.

Hier nae volgen die steedpachten.

Item uuyt een huys stede, daer Douue Tyaerd zoon op woont, op die Groote 
Dilaker, III stuver.
Item van die Witte Zusteren, voer twee deelen IIII½ st.
Item van Trijn Milges, twee stuver een oortken.

734  Lees ‘bruyden’.



553

Item van Joucke schoemakers wyff, II stuver een oortken, ende dat sal nae betaelen 
Andries brouuer.
Item ses flaemsche uuyt Aefftien stede op die Hoogstraete ende uuyt die camer 
daer naest, daer Brecht op woent, VII stuver.
Item van die provest, XXIII stuver uuyt een hofstede, daer dat Gasthuys op staet.
Item van heer Symens steed, XVIII stuver.
Item uuyt die steedt daer naest noertwert, XVIII st.
Item van Tyalcke wever, XVIII stuver.
Item van Beyts daer naest, XVIII stuver.
Item van Mauritius stede op die Lutke Dilaker, XVII stuver ende een oortken.
Item van Otto steed, die aldernaest Mauritius woent, XVII stuver een oortken.
Item Otto Bauckis, II stuver ende een oortken, uuyt een stuck landt, hietende 
Bergfenne, bij Grons.
(f. 6v) Item toe Geyns in Wommels, II stuver een oortken.
Item meester Sicke huystede, II stuver een oortken.
Item twee stuvers van die pastoren, uuyt drye pondemaeten to Keppens.
Item uuyt Sybren deckers huys steed op die Polsstraet, [...].735

Item uuyt Sibbels huys stede, aldaer naest her Goslicx, III½ buthien.
Item heer Goslicx geeft oick alle jaeren IX stuver.
Item eenen stuver uuyt Douue wevers steed, op die Lutke Dilaker.

Hier nae volgen die accidentalia.

Item van alle oude doden, I½ stuver ende een oortken.
Item een blanck van die kinderen to bevelen.
Item toffall vanden bruyten, ytlicken in zijn weeck.
Item in deelen der pastoren gelick.

Hier nae volgen die landen ende renten, behorende tot salige Hendrick Nannes ende 
salige Aucke Lolckumma benefitium, waer aff Gysbert Lyuue zoon, clerck, nu ter tyt 
possessor is.

Item die halve saete, Lutke Knessens, daer Tyethie ende Lysbet Claes Peters 
dochter nu bewoenen.
Item vyff koeganck, by Wytsummaterp.
Item vier koeganck, streckende anden Witte Zusteren Fenne ten westen.
Item twee koeganck, leggende in die Lutke Gruedt.

735  Geen bedrag ingevuld.
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Item die halve wijer, leggende by Soenmans Terp.
Item vyf pondemaeten meedlant, leggende op Oldecloester Feer.

(f. 7r) Hier nae volgen die steedpachten.

Item van Jonghema huys XXII½ stuver.
Syurdt tymmerman, XXII stuver.
Uuyt Sytze Aesgers steed op die Hoochstraete, XIIII½ stuver.
Uuyt Gerbrandts stede daer naest, XIIII½ stuver.
Willem smids steed, XII stuver.
Jouke costers steed, IX stuver.
Douwe Tyaerdts zoon, III stuver.
Lambert gortmakers steed, II stuver.
Die Witte Zusteren, IIII½ stuver.
Otto Baukes, twee stuver ende een oortken.
Thoe Geijns in Wommelsergae, twee stuver.
Meester Sicke, twee stuver ende een oortken.
Item twee stuver van de pastorije, uuyt den drije pondemaeten to Keppens voers.
Douue wever, eenen stuver.
Milius Boyns zoon II stuvers ende een oortken.

[280] Hier nae volgen die accidentalia.

Item van alle oude doeden, I½ stuver ende een oortken.
Item van die kinderen to befelen, een blanck.
Item toffael van den bruyten, ytelick in zijn weeck.
Item in deelen de pastoeren gelick.

Hier nae volgen die landen ende renten, behoerende tottet benefitium, waer aff 
Mathijs Willem zoon, clerck nu ter tyt, possessor is.

Item drije koeganck indie Lange Fenne.
Item twee pondemaeten in Symon toe Keppens gued.
Item ses ende drije pondematen bij Oldecloesters Feer.
(f. 7v) Item acht koeganck ende ellef pondematen hebben die proven ende Aelwe 
toe samen.
Item vyftehalve pondemaeten opt Sandt uuyt.
Item drije koeganck aen Maern Syll.
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Hier nae volgen die steedpachten.

Item Tyaerd Oeds zoon, XXXII stuver.
Item Jacob lyndraers camer, X stuver.
Item Aelke camer, VIII stuver.
Oega op die Lutke Dylaker, XIIII stuver.
Achter zijn huijs op die Kerckstraete, die camer XII stuver.
Syrck tymmerman, X stuver.
Die twee camer tsamen, X stuver.
Die wedue, dair naest Romcke Ysbrants, XIIII stuver.

Hier nae volgen die landen ende renten, behorende tot den prebende van Sinte 
Pieter ende Pauwels, inder kercke toe Oldehoeff binnen Bolswert, waer aff nu ter tyt 
Bernadus Tabbe zoon, clerk, possesser is.

Item vierdehalve pondematen landen, leggende op die Draije lanxt twater, buyten 
die Sant poirte.
Item zes pondemaeten, leggende noortwaert van Eequert.
Item VI pondematen landen indie Groete Guedt, by Merwert.
Item VI pondematen aen die Dijck bij die Laene, buyten Sneker poirte.
Item een pondemate, in Crumwals guede toe Burchwert.
Item een pondemate in Tyercks gued to Lutke Knossens, van heere Bente.
(f. 8r) Item vierdehalve pondematen meedland, leggende in die Merningh.
Item derthien pondematen meedlandt, leggende op Oldecloesters Feer, neven 
Oegecloester sloet.

Hier nae volgen die steedpachten.

Item die Stadt gefft alle jaeren uuyt die steden buyten die Blauwe Poerte, XXXIIII 
stuver voer twee pondematen meden, leeglandt, die leyden ander voers. vyf 
pondematen, daer die tichler van stadtswegen gebruyckt.
Item Hubbe Sybren zoon op die Lutke Dylaker, XXIIII st.
Item Jelle houtsnyers huysteed, XX stuver.
Item Jan van Goers huysteed, XXIIII stuver.
Reyn schuytmakers huyssteed, XXIIII st.
Item Jan Myg op die Lutke Dylaker, XXIIII stuver.
Item Hilgunt Abbes geeft uuyten huysteed by Onse Lieve Vrouwe capelle, XII 
stuver.
Item Ydt Anskes huysteed XII stuvers op die Lutke Dylaker.
Item Sibbel Steffens, XXX stuvers jaerlicx losrenten.
Item Gerbrant schuytmaker, XXX stuvers jaerlicx losrenten.
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Hier nae volgen die landen ende renten behorende tottet benefitium Wybinge proven 
genoempt, dwelcke angebrocht zijn in Wymbritseamdeel,736 inden dorpe van Nylandt, 
ende waer af heer Doythio Sipke zoon nu ter tyt possessor is.

Item XXV pondematen grasslandt, die noerdereyndt lopt aen Tyaerde Dyck ende 
die oester eyndt leyt an Hugo Camp.
(f. 8v) Item XX pondematen meden leggende buyten Tyaerde Dijck, die noerder 
eynd leyt an die Ryd.
Item zes pondematen meden leggende int Dieplandt, die oester eynd leyt aen 
Thomas Fenne.
Item zes pondematen graslandt, hetende die Quade Gree, die zuijdereijnde leyt 
aen die Karn Laen.
Item zes pondematen grasslandt ende dat [281] plach saetlandt to wesen, die 
oesterzijde leyt aen Karnseraterp.
Item een pondemate graslandt ende dat plach saetlandt te wesen, die oesterzijde 
leyt an die Heyde.
Alsoe die jaerlicxe waerde van den landen, behoerende totten voers. provens 
binnen Bolswerdt, jaerlicx niet staedich gelick en is, want bij den Sassens tiden, 
onderden bedrive van Bolsswerdt een koeganck voer eenen gulden ende een 
pondemate maedlandt een halve gulden, ende bijden Gelderschen tijden nyet soe 
veel, ende na dincompste van Keyserlycke Mayesteyt soe men soe meer jaerlicxs 
hebben737 toe huyer gegolden.
Soe en is den possessoers ofte besitters vanden beneficien voers. nyet mogelick een 
staedighe ende zekere jaerlicxe waerde vanden voerseiden landen aen toe geven; 
verhoepen nochtans dese voerscreven priesters, dat huere voergaende bescrivinge, 
naevolgende Keysers placaet, bijden Hove van Vrieslandt sal worden voer guedt 
aengesien.

Item dit zijn die gueden ende renthen vanden sacriste proven binnen der stede voers., 
daer nu possessor van is Martinus Foppe zoon, een clerck oudt omtrent XXIIII jaeren, 
zijnde te Loven ter scholen etc.

(f. 9r) Item negendehalve pondematen, by Baucke terp.
Vier koegangen aen Hichtummer Dijck.
Twee koegangen bij Jetze Cloesters fenne.
Vier pondemaeten bij dat oldt tichelwerck.
Drije pondematen in Renck toe Merwaerts zate.

736  Lees ‘Wymbritseradeel’.
737  Hierna doorgehaald ‘gegolden’.
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Twee koegangen bij Sneker Poorte.
In Zijlster guedt, VI pondematen.
Elleff pondematen buyten Sneker Poorte, inden Dijckshorne.
Een soevende paert van een stucke landen, omtrent acht eynssen groot, hietende 
Soeven Here Landt.
Een sevende paert van drije vierdeparten van vierdehalve koegangen, hietende 
Beencke Meeden.
Een sevende paert van Drije Poll, geldende jaerlicxs een halve braspenninck.
Item vyf blancken uuyten zate toe Cromwal.
Uuyt Geeynssera saete to Wommels, II stuver.
Uuyt Otto Baucke zoon landen by Oldecloester Feer, drije blancken.
Uuyt Stavere convente landen op Oldecloester Feer, vierdehalve stuver.
Uuyt Mylges Boynckes zoon drye koegangen, drije blancken.
Uuyt Sippe scomakers landen, XII stuver.
Item noch omtrent drije gouden gulden aen steedpachten, binnen Bolswerdt.
Item van allen tijden voeren inde beneficie gueden vanden pastoren mentioneert, 
een vierdepaert.
Ende van alle soeven jaerdeel an die selden comen, een soevende paert.
Ende van elcke olde doet III½ stuver.
Ende is dit benificie belast mitten costerie ende clocken, clocke touwen ende 
mysbroet te houden.
Item zo die possessoer vanden beneficie voers. een clerck ende absent is ende heeren 
Tijerck Andries zoon, (f. 9v) zijn predecessoer gheen register heeft achtergelaten, 
zoe weetmen nu nader ghene specificatie vanden gueden voers. to doen.
Item angaende den accidentalia voeren inden beneficien vanden pastoren 
mentioneert, is vacken questie geweest, zoe dat die raede van stadts wegen, daer 
jegens protesteren salf recht to bliven, ende dat dit register dien aengaende gheen 
geloof sal moegen maken, etc.738

[281]

738  Hierna volgen twee blanco folio’s.
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19. IJlst

(f. 1r)739 [281]
Ylst

(f. 2r)740 Den kercken, pastorie ende jongerschap landen, renten ende jaerlicx weerdij 
inden stadt Ylst, den gerecht vander Ylst aengebrocht bijden kerckvoichden, pastoer 
ende jongepriester ende denselven alsoe, bijden gerecht voors., de president ende raide 
vanden Hove van Vrieslandt overgesonden. Actum den XXVIII en decembris anno 
XV cXLIII.

Die kerck vander Ylst heeft IIII pondemaeten landts, leggende tusschen die Gew 
ende het Hartlandt.
Nocht twee pondemate ende leijt oeck aen dat Hartlandt, gelden elcke pondemaete 
te huer: XVIII stuvers.
Noch drie pondemaeten leechlandt, leggende aen de suijdzijde vande Geus wal 
ende mit die noorderzijde an Tzaling Rencke zoon fenne, gelt die pondemaete 
XIIII stuvers.
Noch XXI eijnssen landts, leijt met die suijdzijde (f. 2v) an Haya Renincx zoon 
sevendehalve pondemaete, gaende over hooch ende leech uuyt Houck Wijthis 
landt, gelt die pondemaete XVI stuvers.
Noch drie pondemaete leechlandt, leggende met die westereijndt op Wijncksloots  
wal ende die noorderzijde aen Reenck Douwessen [282] seven pondemaete, gelt 
die pondemaete XII stuvers.
Noch twee pondemaeten, leijt op die oostereijndt op die Wimmerts Wal, ende 
gelt die pondemaeten XII stuvers.
Noch drie pondemaeten graslandt, mit die suijdzijde aen Renck Oultgers fenne 
ende die noorderzijde aen Alif Juws zoon landt, gelt die pondemaete XVI stuvers.
Noch drie pondematen fenlandt, die (f. 3r) suijdzijde aen Haring Glins landt, 
die noordersijde aen Jonge Dircx Lithie Fenne, gelt die pondemaete XVI stuvers.
Uuijt dese voors. landen gaener jaerlicx te rent acht horns guldens.
Oeck heeft die kerck die botterwaegh inden Ylst ende brengt jaerlicx op dertich 
off veertich horns gulden, nae beloop des tijts, ende is oeck nu ter tijt schuldich 
meer dan tsestich gouden guldens. Actum uts.

(f. 3v) Den pastorijscap landen ende renten.

739  Het lijkt erop dat dit hetzelfde handschrift is als dat van de vorige drie steden.
740  De vorige folio (f. 1v) is blanco.
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Inden eersten, een fenne landts leggende voer XII pondemaeten, goet ende 
quaet, streckende mit die westereijndt an Mirck Evertssen terp ende doestereijndt 
streckende aen die Soutpotten wal, die noordersijde leijt an Bartels Peters fenne 
ende die suydsyde aen Reyn Everts fenne.
Noch twee pondemaeten ende seven eynsen landts, leggende in Houck Wijthies 
landt, gelt jaerlicx te samen XIIII karolus guldens.
Noch twee pondemaeten, daer doostereijndt van streckt aen Anthonis Galama 
terp ende die westereijndt aen Anthonis voors. fenne, gelt te huer tesamen een 
flor.
Noch anderhalf pondemaete, leggende over (f. 4r) hooch ende leech in Simpke 
Fenne, gelt te samen jaerlicx II horns guldens.
Noch heeft die pastorie een huijssteede ende gelt jaerlicx te huer XVIII stuvers 
ende compt tot Jelle huijs.
Noch drie parten van een huyssteede ende geeft jaerlicx XII stuvers ende een 
halfblanck, compt tot Hans Jellesen.
Noch den derdepart uuijt Sijmen Galis huijssteede ende geeft XII stuvers ende 
een halve blanck.
Noch een lopen weijt ende IIII stuck botteren uuijt Thonis Galama guet, 
besproken bij Epe Sythiessen Harincxsma, rest daer van II jaeren afterstal.
(f. 4v) Noch op Haring Glins saete leijt een ewige memoria, jaerlicx van XII 
stuvers, besproken bij Epe Tetassen, rest XIIII jaeren afterstal.
Noch een ewige memorie van twee broeden ende twee stuck butteren, jaerlicx 
uuijt Auck Minnes guet, altijt betaelt.
Noch II broeden ende twee stuck butteren, uuijt Sumpck Buwama guet.
Noch een memorien van twee broeden ende twee stuck butteren jaerlicx, leggende 
opt Hartlandt.
Item noch is elck huijs jaerlicx schuldich III stuvers, beloopt omtrent IX karolus 
gulden.
Noch elck huijs, elcx hoocheijt schuldich tot offer, een blanck, wordt daervan 
betaelt in alles omtrent VII karo. gl. Actum uts.

(f. 5r) Die jongepriesters landen ende renten.

Die Groet Fenne leijt voor negen koeganck, Agga Piers aen die suijdtsijde, die 
noorderzijde op Kercksloots wal, die westerzijde aen Cloosters Camp, doostereijnd 
aen Sijurdt Enssen fenne.
Acht pondemaete meeden, leggen op die nere Wimmerts wal, tusschen Sijthio 
Harincxsma ende Peter Lieuwessen landen ende Henne Reynessen leggende opt 
eijndt vande voors. acht pondemaete.
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Drie pondemaeten leggende op741 Winck Sloots wal, met die noordersijde aen 
Henne Reincxssen.
Vijff pondemaeten, met die westerzijde aen Bartel Peters.
Twee pondemaete, mit doosterzijde op die Diept.
Twee pondemaeten, leggende ten oosten vander742 (f. 5v) IJlst, met die westerzijde 
aen Renick Peterssen.
Twee pondemaeten, mit die suijtzijde aen Sijthio Harincxsma landt.743

Gelden te huer XXV florenen XXI stuvers.
Die Cleijn Fenne leijt voor ses koeganck, leggende ten westen vanden Ylst, mit 
die noorderzijde aen Sijurdt Renicxssen fenne ende mit die suijdzijde aen Lijckle 
Doijthies fenne, mit doostereijnt aen Jelmer Gerritssen lant, mit die westereijndt 
op die Vaert.
Vier pondemaeten in Buwa schaer, met die westereijndt aen Sijurdt Ens terp, mit 
het noordt lanx Sijurdt Ens fenne ende die suijdzijde aen Syurts foe[r]s. landt, mit 
doostereijndt aen die Feers wal.
Noch anderhalff pondemaeten, leijt met die suijd (f. 6r) an Hid Everts ses 
pondemaeten, die noordersijde an Yge Bontessen.
Drie pondemaeten, doostereijndt streckt nae die Soutpotte wal, die westereijndt 
streckt aen Jelle Haijs landt, gelt nu te huer XII florenen XXI st.
Noch III pondemaeten meeden, leggende mit die noorderzijde an Kercksloots 
wal, mit die wester ende suijderzijde aen Siurt Enssen fenne, gelt te huer II 
florenen.
Noch drie pondemaeten, leggen ten oosten [283] vander Ylst, met het noordereijndt 
aen Alijf Inessen anderhalff pondemaete, met het oost an Hommertse landt, mit 
het west op die Diepswal, gelt te huer: III florenen.
Noch twee pondemaeten meeden, leggende ande noorderzijde van Kercksloots 
wal, met die westereijndt aen Goijck Hiddis fenne, die oestereijnd aen Goijck 
Hiddis anderhalff pondemaete, die suijderzijde aenden voors. Goijck landt, gelt 
te huer II flor.
(f. 6v) Noch een pondemaete, leijt in Reijner Peterssen schaer, doosterzijde aen 
Mirck Evertssen.
Drie pondemaeten, die westerzijde aen Yme Douwe zoon.
Twee pondemaeten, ghelden te huer een florenen.
Noch een pondemaete, leggende te Wolsum in Renck Harmans landt, gelt te 
huer negen stuvers.
Heeft noch die jongerpriester van elck huijs, een stuvers.

741  Doorgehaald ‘met die’.
742  Er staat bij vergissing tweemaal ‘vander’; tweede keer in de tekst weggelaten.
743  Hierna doorgehaald ‘gelt’.
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Ende noch jaerlicx uuyt Jan Sijurdtssen goet,744 XXIIII stuvers.
Noch XVII eynsen landts, leggende over hooch ende leech, uuyt Houck Wijthies 
landt, facit jaerlicx XXXVI stuvers.
(f. 7r) Vier stuvers jaerlijcx uuyt Agga Piers goet.
Vier stuvers uuyt Spijtaling guet inder Ylst.
Vier stuvers, uuyt Sijmen Galis huyssteede.
Ende vier stuvers, uuyt Hans Jellis huyssteede.745

[283]

744  Hierna doorgehaald ‘jaerlicx’.
745  Hierna volgen drie blanco folio’s.
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20. Hindeloopen, Workum, Stavoren

(f. 1r)746 [283]
Hindeloopen

(f. 2r)747 Anden edelen walgeboren heeren, heer Maximiliaen van Egmondt, grave 
tot Bueren ende Leerdam, heer tot Ysselsteijn, Cranendonck ende Sint Martensdijck, 
stadhouder generael, mitsgaders de president ende raiden Keyserlycke Mayesteyt, 
geordonneert in Vrieslandt, saluijt.

Edelen, walgheboeren, gestrenghen ende vermoeghende ghenadigen heeren, met 
ontbiedinghe onsen guetwillijge ende ghehoersamen dienst, wij, burghemeesters, 
schepens ende raiden der stede Hinloopen, [geven] U Genaeden te kennen, 
hoe voor ons, den tegenwordige jaer XLIII, de XIIII dach januarij, sijnt 
gecommen den kerckmeijsters, sampt den pastoer ende vicarius der steede voors., 
achtervolghende U Ghenadige placcate, hebbende ons overgegeven in schrift 
hoer beneficien ende onroerlicke gueden ende jaerlicxse werden, nae inholden 
die U Ghenadige placcate, dije welck wij raeden der voors. steede U Genaeden 
overseinden, dije groeticheijt ende jaerlixse werden van dijen voors. onroerlicke 
gueden, hier nae geschreven.
Inden eersten, heeft die kercke Hindeloopen (f. 2v) vierthien pondematen 
greedtlandt ende maedtlandt, hier afgetoge den dijcke, ende dat jaerlicxe falt op 
den gulden rente, een iegelicke pondemaete jaerlicx ghetaxeert op XVI stuvers, 
vrijs gelts, somtijts meer, somtyts mijn.
Noch heeft die voors. kercke twee zijllen, jaerlicx werden gherekent sestich hoerns 
gulden, somtijts meer, somtijts mijn.
Ende zoe heeft die voors. kercke te onderholden, ende den moelen is den voors. 
kercke ten achteren dije somme van penningen, te weeten vier hondert carolus 
guldens.
Noch heeft die voors. kercke in hoere gebruijct VII pondemaeten landts van een 
cleijn leen, twe[l]ck vaceert doer cleijnheijt.
(f. 3r) Item die pastorie is groot van onroerlicke gueden,748 in somma gherekent 
XVII pondemaeten greedtlandt ende maedtlandt, twelck drie pondemaeten daer 
fan leggende zijn in de Molckweren, een iegelick pondemaete afgeslaegen als  
 

746  Het lijkt erop dat dit hetzelfde handschrift is als dat van de vorige steden.
747  De vorige folio (f. 1v) is blanco.
748  Het fragment ‘Item t/m gueden’ is per vergissing tweemaal opgeschreven; de eerste keer in de 

tekst (f. 2v onderaan) weggelaten.
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boven met den gulden renten, getaxeert op XVI stuvers vrijes gelts, jaerlickse 
weerden somtijts meer, somtijts mijn.
Item dije vicarije is in somma XIII pondemaeten greedtlandt ende maedtlandt. 
Afslaende desgelicx den dijcken ende gulden rente, een iegelick pondemaete 
jaerlicx getaxeert op XVI stuvers vrijs gelts, welcke voors. landen den meestendeel 
sijnt ghelegen opden zeekandt, welverstaende dat den dijcken worden alle jaeren 
ghemaecket uuijt den voors. landen.
Aldus aenghebrocht ende in scrifte gestelt nae Keyserlycke Mayesteyts placcate, 
in onsen handen gebrocht vanden voors. kerckvoichden, sampt den pastoor met 
den vicarius, twelck wij, raiden der voors. steede, U Ghenade insgelicx formen 
ende scrifte besloten, weder overseinden ten Hove van Vrieslandt, mits ghedruckt 
(f. 3v) onsen secreet zegel, op jaer, maendt ende dach als boven voors.
Den furstigen, gheleerden Keyserlycke Mayesteyts president ende raiden in onsen 
landen Vrieslants, sij goede befoelen. Onder stondt gescreven: Reijner Sibolts, 
altijt een dener.

(f. 5r)749 [284] Worckum

Nota dat op huijden van die van Worckum geconsenteert is, te moegen ontfangen 
ende opbeuren voor den tijdt van drie jaeren,750 de vruchten toebehorende totten 
leen ofte prebende, twelck van outs geheten wordt heer Pijbe prebende, om mette 
selve vruchten te repareeren de huijsinge tottet selve prebende behorende. Actum 
den VIIen julij 1567.751

(f. 7r)752 Staveren753

[284]

749  De vorige folio’s (f. 4r en f. 4v) zijn blanco.
750  De tekst ‘voor den tijdt van drie jaeren’ is later toegevoegd.
751  Dit fragment over Workum is in een lopende hand (cursief ) geschreven; later dan 1543, 

namelijk in 1567.
752  De vorige folio’s (f. 5v t/m f. 6v) zijn blanco.
753  Verder geen gegevens betreffende deze stad; de volgende 16 folio’s zijn blanco.
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21. Wonseradeel

(f. 0r)754 [284]
Wonseradeel 755

Tzerckwert
Dedgum
Hieslum
Pandergae
Gaest
Ferwolde
Ydsegahuysen
Pyamgum
Exmora
Allingawier756

Longerhow
Mackum
Schraert
Wonds
Abbengawier
Cornwert
Surich
Kemswert
Pingum
Arum757

Witmarsum
Hertwert
Schettens
Burghwert
Hichtum
Lollum

754  In tegenstelling tot die van andere grietenijen zijn de folio’s van Wonseradeel wel genummerd 
op de voorzijde (recto), te beginnen met folio 1r. De nummers zijn in romeinse cijfers weerge-
geven; vanwege de leesbaarheid is gekozen voor Arabische cijfers. Op de bovenzijde van deze 
folio is een vochtvlek zichtbaar.

755  Het lijkt erop dat dit hetzelfde handschrift is als dat van de voorgaande steden.
756  Achter de plaatsnaam Allingawier staat: ‘folio XVI’. (Dat klopt ook, want de gegevens van dit 

dorp beginnen vanaf f. 16v.)
757  Dit overzicht van dorpsnamen is onder elkaar in een lopende hand (cursief ) geschreven; 

vermoedelijk later dan in 1543.
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Gronterp758

(f. 1r)759 Tzierckwert

Hiernae volgen den landen, den patroen toecommende tot Tzerckwert.

Item XV pondemaeten liggende indie saete toe Willingwaer, over hoech ende 
leech, dair Eme Reencke zoon nu es bruyckende, Johan Heerm[a] aendt noert 
naestgelandt, ende gelden dese voors. landen elcke pondemate XXII st.

Hier nae volgen die landen ende renten, behoorende totten pastorie tot Zerckwert 
voors., waer aff nu ter tyt heer Broer [...]760 possessor es.

Item XX pondemate fennen, Johan van Heerma, naestlegert.
Noch XX pondematen meden, Johan van Heerma ende heer Oefke tot Ymswolde 
naestlegers.
Ende noch XX pondematen fennen ende meeden tzamen, daer nu een Pieter 
Claes zoen es bruyckende, leggende aen Tzerckwerderadijck ten westen.
Item X pondemate fennen, heer Goeytzen vicarius Tzerckwert naestleger.
Item VII pondemate mieden, buyten dyck, Foyts Olfert zoens erffgenamen 
naestlegers.
Item dese voors. landen gelden te huijer ytlicke pondemate XXV st.

Hier nae volgen de landen ende renten, behoerende totten vicarie tot Tzerckwert voors., 
waer aff nu ter tyt heer Goytzien [...]761 possessor es.

Item XXI pondemate fennen, Johan Heerma naestleger.
Noch VI pondemate meden, Johan Heerm[a] naestleger aen twest.
(f. 1v) Ende noch V pondemate meeden, den patroon naestleger aen tsuydtoest.
Item een pondemate meeden, naestleger ut supra.
Item IX pondematen meden tot Ymswalden, Johan Heerm[a] naestleger aen 
tnoerdwest.
Item II½ pondemate meden, Douue Pieters zoon naestleger aen tsuydt.

758  Achter deze dorpsnaam staat een kruisje; waarschijnlijk om aan te geven dat de gegevens van 
Greonterp ontbreken.

759  De vorige folio (f. 0v) is blanco; aan de bovenzijde van deze folio bevindt zich een vochtvlek.
760  Niet ingevuld.
761  Niet ingevuld.
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Item ½ pondemate in Agge Agge zoens zaete.
Item I klinckert rent uuyt Gerloff Pals zoens saete toe Tyerreten.
Item I klinckert rent uuyt Douwe Eeme zoons zaete toe Serns.
Item deese voors. landen zijn verhuijerdt ytlicke pondemate voer XXIIII st.

Hier nae volgen die landen ende renten, behoerende tot den prebende tot Tzerckwert 
voors., waer aff nu ter tyt her Johannes Fedde zoon possessor es.

Item XV pondematen fennen, Atz Gatzie weduwe naestleger aen twest.
[285] Noch III pondemate meeden, Fed Rijwerds weduwe naestleger aen tnoordt.
Ende noch VI pondemate fennen, Johan van Heerma naestlegher aen toest.
Item noch IX pondematen meeden, Douwe Pieters zoon tot Wijuerd naestlegher 
aen tsuydt.
Item VI pondemaete meeden, Sytze Syrck zoon naestleger aen tnoerdt.
Noch VII pondemaete meeden, Pieter Tzaelinghs zoon ende Aedger Harsma 
naestlegers aen tnoordt.
Item drie klinckerden renten, in Douue Eme zoons zaete toe Syrns.

Hier naevolgen die pachtrenten, daer die drie hoeftpriesters toe Tzerckwert gelyck 
toecommende zijnt.

Taecke Piecke zoon, IX st.
Anne Haye zoon, ½ ponsmaet.
Schelte (f. 2r) Joucke zoen, VI stuvers.
Douue Tyaerd zoon, VI stuvers.
Jancke Taecke zoen, VI stuvers.
Fritz Olpherts zoon, XIII½ st.
Sijbolt Focke zoon, IIII½ stuvers.
Piecke Hidde zoon, XII stuvers.
Sijbelt Hidde zoon, IIII½ stuvers.
Item uuyt Ete guedt, III½ klinckerden.
Douue Eme zoen, XVII½ botzien.
Wijbe toe Ziens, IX st.
Seerp Epes, XVIII stuvers.
Heijnrick Kempe zoon, XII½ stuvers.
Tyerck Walthe762 hierscot, XIII schilden vyftehalve stuvers.
Gerloff Pals zoon, XIIII stuvers I oertien.

762  Verbeterd uit ‘Gwalthe’.
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Pybe Wybe zoon, VI stuvers.
Myrck Meylcke zoon, XII stuvers.
Mens Tzaelinghs zoon, XII stuvers.
Hidde Hessell zoen, VI st.
Syurd Meye zoen, XXVII stuvers.
Item Depma guedt, VI st.
Piecke Gerrold zoon, V st.
Item Reynds, VI stuvers.
Atz Gatzie weduwe, X½ bottzien.
Item Homminghe zaete, VI stuvers.
Ende Atzie Abbe zoen, V st. I oertgen.
Item Ockema zaete, IX stuvers.
Jacob Heyne zoon, XXII½ stuvers.
(f. 2v) Dedgum

Hier nae volgen die landen ende renten den patroon toe Dedghum toecommende.

Item in Hoetthie Baucke zoons zaete II pondemate fennen, over hoech ende 
leech.
Ende noch III½ pondematen meden leggende aen de voors. fenne, op Syrrnserama 
Meers wall.
Item noch vyff pondemate meeden, liggende aen Jeedts Sloetswal, in Horre Landen.
Item noch twee pondematen leggende aendie oesterzijde van Jeedts Sloetswall, 
Sytze Langees erven naestgelandt, ytlicke pondemate XIIII stuvers te huyer.
Item IIII pondemaeten meeden, hietende Yda Hoerne, aendie Suuadyck, XIIII 
stuvers ytlicke pondemate.
Item noch in Merck Aebbe zoon saete II pondemate, over hoech ende leech, gelt 
XIIII stuvers.
Item noch II½ pondematen, geheeten die Eckere Fenne, leggende mit die suyder 
egg tegenst tpersonaetscips landt, gelt XVIII st.
Item noch III pondematen fenland, leggende aende noerderech van Dedgumma 
Sluus, die nu ter tyt Lyuue Aleff zoon bruyct.

Hier nae volgen die landen ende renten, behoerende totten postorie toe Dedgum, waer 
aff heer Anna Robijns zoon nu ter tyt possessor es.

Int eerst, XV pondematen fendland, leggende aen die pastoers huys (f. 3r) mit die 
eene zijde ende met die ander zijde tegens der pastoers meeden; soe es hiermede 
innegereeckent die Ee, die daer leyt buyten Dedgumma Zijll.
Item noch vyffthien pondematen meeden, een part leggende aen die noerdtoester 
eech ende een part aen die noortwester eggh van die voors. fennen, ytlicke ponde-
mate gelt XIIII stuvers.
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Hier nae volghen die pachten.

Item Pieter Sydts zoen, achtien stuvers.
Item Jan Jans zoen, XVIII st.
Aggha Dyrcks zoen, achtien stuvers.
Hoyte Tyebbe zoen, XVIII st.
Hoetthie Baucke zoon, achtien stuvers.
Lyuue Aleff zoen, I hoerns gl.
Merck Eebbe zoen, achtien stuvers.
Lyuue Jancke zoon, I hoerns gl.

(f. 3v) Hyslum

Hier nae volghen die landen ende renten den pateren te Hyslum toecommende.

Item vier pondematen in Marten Haye zoens zaete.
Item in Olde Sijurdts saete derthien eynsen.
Item noch anderhalve eynse in Olde Syurdts zaete.
Item in Romkes saete ende in Hidde saete, II pondematen.
[286] Item in Byncke Fecke zoon zaete, een halff pondemate.

Hier nae volgen die landen ende renten, behoerende totten pastorie toe Hyslum, waer 
aff heer Gerrijt nu ter tyt possessor es.

Item thien pondematen tusschen Rypere Dyck ende Syricksma fennen, die 
suijdereyndt up lutyke Brecks wall ende die noerderzijd aen pastoers huys.
Item VI pondematen meeden, hietende die Hoege ende Leeghe Waerden, 
leggende tusschen die brug ende des pastoers huys.
Item II½ pondematen meeden, liggende mitten noerdereynde up Yndycks 
wall.
Item een pondemate meden met die zijde op Diepe Sloetswal.
Item noch zijnder VIII eynssen, die ghaen toe wandel, dewelcke die pastoer nijet 
en weet waer dese leggen.

(f. 4r) Pandergae

Hier nae volgen die landen ende renten den patroen in Pandergae toecommende.

Item een pondemate liggende in Tzaelingh Rennerts zoens goedt, ende gelt 
jaerlicx XXII stuvers te huyer.
Item noch twee pondematen leggende in Tyerck Jouwessen goedt, ende gelden 
jaerlicx te huyer II karolus guldens.
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Item noch in dat selve guedt, vertiendalve stuver renten.
Item noch een pondemate XX stuvers, in Scholte Minne zoens goedt.
Item noch I½ pondematen, genoempt die Hillige Camp, leggende in Sijurdt 
Meyle zoens guedt, ende gelt te huyer XX stuvers jaerlicx.
Item een pondemate in Sijurdt Agge zoens goedt, ende gelt te huyer twintich 
stuvers jaerlicx.
Item noch een pondemate in Reijn Hiddema goedt, ende ghelt te huyer VIII 
stuvers jaerlicx.
Item noch veerthien stuvers jaerlicx in Olbetsma guedt.
Item noch vyff stuvers in Blancke Douwe zoens goedt.
Item noch X blancken in Harsma guedt.
Item noch IIII hoerns guldens in Eedts Aedes guedt.
Item noch een pondemate in Ruerd Feytes zoens goedt, ende ghift jaerlicx XII 
stuvers.
Item noch in dat selve goedt, XXX st. rente jaerlicx.
(f. 4v) Item noch XII stuvers in Holle Sijurdts zoon goedt jaerlicx.
Item noch ses stuvers in Hera Bonama guedt jaerlicx.

Hier nae volgen die landen ende renten behoorende tot den pastorie in Pandergae, 
waer aff heer Arndt nu ter tyt possessor is.

Item twaelff pondematen aen die oesterzijde der kercken, over die vaert, ge-
noempt die Groote Fennen, met alle zijden ende eynden aen Eeme Tzaelinghs 
zoon landen.
Item noch vier pondematen aen die noerdtzijden der kercken, genoempt Abba 
Ackeren, leggende tusschen Reurdt Feytes zoon ende Sybolt Loyesma fennen.
Item noch twee pondematen leggende up die oesterzyde vande vaert, genoempt 
die Ee.
Item noch seven pondematen leggende aen dat westen van heer Symons fennen, 
genoempt die Groote Schaer.
Item noch III½ pondematen leggende indie Houwen by Ruerd Feyte zoon 
meeden, bij de Groote Meer, genoempt die Lutticke Schaer.
(f. 5r) Item noch een pondemate in Ruerdt Feyte zoon landt.
Item noch V pondematen leggende aende oesterzijde van die Horsze, bij Baucke 
Douues zoon landt ende Bincke Obbes zoon riedtfenne, genoempt Vijne Weer.
Item noch VI pondematen, leggende aendie oesterzijde van die Horsze, leggende 
aen Baucke Douues zoon landen, genoempt Bolte Weer.
Item dese voorscreven landen gelden te huyer nu ter tyt ende alst goede jaeren 
zijn ende geen hoege zee en gaet, die pondemate een golde gulden, die sommige 
een philippus gulden ende die sommige een keysers gulden, daer naedat zij guedt 
ende geleegen zijn, ende als die dycken breecken ende solt waeter ghaet, zoe 
ghelden zij niet zoe veel.
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Item dese naegescreven pachten commen den twee priesteren te saemen toe.

Item in Tzalinck Renerts zoon goedt: VI stuvers jaerlicx.
Item in Scholte goet: X st.
Item in Sijurdt Agga zoon guedt: VI st.
Item in Imck Reyns guedt: IIII st. 
Item in Tzalingh Reynssen ende Yds Jarsma goedt: XVIII st.
[287] Item Yds Jarsma: IX st.
Item Olbesma guedt: VI st.
Item Baucke Douues guedt: VII st.
Item Harsma guedt: VI st
Item Ruerd Feyte zoon guedt: XII st.
Item Holle Zyurdts zoon goet XXII½ st.
Item Bouwe Heere zoon guedt: IX st.
Item Obbe Wynes guedt: II st.
Item Douua Hanssen zoon guedt, welcke Eme Olbetsma heeft ghecoft ende 
verwandelt, XII stuvers.

(f. 5v) Hier nae volgen die landen ende renten behoerende totten vicarie ofte jongerscyp 
in Panderghae, waer aff heer Sijmon [...]763 nu ter tyt possessor es.

Inden eersten, VI pondematen fennen, die westereyndt aen des pastoers Groote 
Schaer, die oestereyndt aendie kerckbuyeren, waer aff die pondemate gelt te 
huijer een rynsch gulden.
Item een pondemate meeden in Forwalde Fylde, die suyderzijde aende pastoers 
landt toe Forwalde, ende gelt te huyer XVII st.
Item twee pondematen meeden up die Honger Schaer, die westereynde op Olde 
Meerswall, die oestereyndt streckende up die Yndyck, leggende tusschen Hatzie 
Baucke zoon toe Ferwalde, die pondemate gelt te huyer: XVIII st.
Item twee pondematen fenlandt in Hylderabueren guedt, ende gelt te huyer XXII 
stuvers.
Item II½ pondematen meeden by Reester Meer, die westereyndt op Eestermeers wal, 
die oestereyndt aen Yd Obbis weduwe fenne, die pondemate voor een hoerns gulden.
Item I½ pondemate meeden up ten Groote Meerswall, leggende by Yoersterp, die 
pondemaete voor een halve enckel gulden.
Item veerthien eynssen in Fyouuerhuyster Meeden, die oestereyndt op Pyers 
Meerwall ende gelden te huyr [...]764 rins gulden.

763  Niet ingevuld.
764  Bedrag niet ingevuld.
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(f. 6 r) Hier nae volgen die pachten ende euwige memorien.

Item Eeme Obbis zoen ende Renck Obbis zoon II stuvers pacht van een terp ende 
huysteed, die leyt onder hoere weech.
Item twee stuvers pacht daer Agga Aedges zoon gheeft van een terp, leggende ten 
westen van zijn huys.
Item Helle Syurd zoon achtehalff pachten van een terp, legghende onder zijn 
huyswandt.
Item uuyt Douue Hanssen zoon guedt, daer Eeme Obbe zoon coft ende ver-
wandelt heeft, IIII stuvers pachten.
Item Roerd Feyte zoon VI stuvers, van een eeuwich memorie uuyt zijn guedt.
Item Heere Syurd zoen neghen765 butthies van een eeuwige memorie.

(f. 6v) Ghaest

Hier nae volgen die landen ende renten den kercke ofte patroon toe Gaest toecommende.

Item int eerst V½ eynssen fennen, liggende in Ghaestere Meenscher, uuyt 
Haeynie anbreng.
Item noch een pondemate uuyt Nanne Odde zoen aenbreng, up Gaestere 
Meenscher.
Item noch een pondemate toe Allingwyr, uuyt die Totten.
Item noch een pondemate meeden buyten den Oerfeer, Sybolt Epke zoon aende 
noerdtzijde, Ryoerd Inne zoon aende zuijderzijde.
Item vier eynssen hietende Ocken766 Ecker, Ryoerd Ryoerd zoen naestgelandt.
Item twee eynssen hietende Hylcke Ecker, Taecke Fecke zoen naestgelandt.
Item II½ eynssen, hietende Pietersma Styck, Ryoerd Inne zoen naestgelandt.
Item twee eynssen in Sybbele Groet Stuck, Anna Hoyte weduwe naestgelandt.
Item ½ pondemate zaedtlandt, dem drie eynssen aen Foucke Gosse landt ten 
noerden ende dander drie aen Zytze Ryurd zoon landt te westereijndt.
Item noch anderhalff eynssen uuyt Oeds Oddes zoon anbreng, Anna Hoyttis 
naestgelandt.
Item noch anderhalff eynssen toe Ghaest, Aucke Elcke zoon ten oesten naest-
gelandt.

765  Hierna doorgehaald ‘stuvers’.
766  Later toegevoegd; doorgehaald ‘Hylcke’.
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(f. 7 r) Hier nae volgen die landen ende renten tot den pastorie toe Ghaest, waer aff nu 
ter tyt heer Jacob Claes soen van Alckmaer possessor es.

Inden eersten, XI pondematen fennen liggende ter Gaest, heere Syrck zoon mit 
zijnen consoerten ten suijen ende heere Robyn zoon ten noerden naestlegers.
Item twee pondematen inde Hoouwe, Haye Rijnnert zoon ten suijen ende Alger 
Eelcke zoon met zijn consoerten ten noerden naestlegers.
Item twee pondematen, hietende Muyultuma Streng, Rijnnert Emnes ten zuyen 
ende Sijurd Aepke zoon ende Fonger Douue zoen ten noerden naestlegers.
Item noch twee pondematen, hietende Lubbe Camp ende Delle Pondemate, 
leggende ten suijen aen Magele Sloetswal ende [288] ten noerden aen Imck 
Ypcke weduwe landen naestlegers.
Item neghen eynssen up Hidduma Sloetswal ten zuijen, Haye Rynnert zoon ten 
westen naestlegers.
Item negen eynsen, Hidde Eelcke zoon om ende om naestleger.
Item ½ pondemate leggende in Pandergae, bij Fopke Romcke zoens huys.
Noch een pondemaete leggende in Gaestere Maeden, aen drie verscheyden plaetsen.
Noch ½ pondemate zaedlandt aenden Zeedyck ten westen ende Obbe Bernert 
zoon ten noerden naestlegers.
(f. 7v) Item VII eynssen zaedlandt, derffgenamen van Aedger Syrssuma ten oesten 
ende Obbe Bernertssen ten noerden naestlegers.
Item omtrendt een pondemate, hietende die Groote Wierim, Obbe Douue zoon 
ten noerden, Anna Hoytte weduwe ten zuyen naestlegers.
Item die Lange acker endie die Lutke Stuycken, tsamen acht eynssen zaedlandt, 
Sijurdt Aepke zoen ten zuyen, Ema Homma zoen ten noerden naestlegers van 
dacker voors., ende die Lutke Stuycken leggen aen twee verscheyden plaetsen.
Item twee eynssen, hietende Riebbe Stuyck, twee eynssen hietende Sibble Stuyck, 
leggende by Ryoerd Ryoerd zoens landen.
Item een pondemate saedlandt aen die stuycken; tene stuyck hietende Smalke 
Streng, die patroen toe Gaest ten westen, Salle sloetswal ten oesten; tandere stuyck 
hiet Ricxte Acken, pastoer toe Ghaest selven ten oesten ende Salle Sloetswal ten 
westen; tderde stuyck hiet Monicke Landt, pastoer toe Gaest ten oesten ende 
Obbe Bernairt zoon ten westen.
Summa XXIII½ pondematen ende drie eynssen, zaedtlandt ende gereydtlandt 
tsamen.
Item tgreydlandt elcx help ander brengt op elcke pondemate siaers een gouden 
gulden vrys geldt, zoe die pastoer deselve nu verhuijert heeft.
Item tsaedlandt gheft die pastoer te halve.
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(f. 8r) Ferwolde

Hier nae volgen die landen ende renten behoorende totten pastorie toe Ferwolde, waer 
aff heer meester Wybe Folckerts zoon nu ter tyt possessor es.

Int eerst, vyff pondematen zaedlandt, leggende aen menygherleye stucken, soe 
dat die pastoer voors. daer aff egh ende eynden niet weet, noch oeck niet weet den 
huijeringe vandien, wandt hij die altyt toe halve gegeven heeft.

Item noch XI pondematen fennen, streckende met den noerderzijde aen Yds 
Syurd zoons landt ende den suijderzijde aen Melo Jelle zoon landt ende een paert 
vandien in Melo voorscreven landt.
Item noch XVI pondemaeten meeden, welcker streckt met die noerderzijde up 
Persters Sloetswall ende den oestereynde up den Indick.
Item dese voorscreven fennen ende meden, omtrendt XVIII pondematen 
verhuijert zijn geweest tot vyff ofte ses jaeren, die pondemate voor een gouden 
gulden; welcke voorscreven pondematen over veerthien jaeren nijet meer mochten 
upbrenghen dan een hoerns gulden.

(f. 8v) Hier nae volgen die landen ende renten behoerende totten vicarie toe Ferwolde, 
waer aff heer Joannes Schelder nu ter tyt in possessie es.

Item inden eersten, een pondemate, bijde Kolke leggende, Ebe Ids767 zoon ende 
Wolcke Syrck zoon [...]768.
Noch IIII eynssen leggende up Paragha indycks landt, bij Syurd Melis zoon landt.
Item VIII eynssen, Baucke Gosse zoon aen die noerderzijde ende Pyer Lyuue 
zoon byden zuyderzijde.
Item noch een pondemate up Falboren Meerswal, Meyle Jelle zoon aen die 
noerderzijde ende Ryurdt Eelcke zoen aen die zuyderzijde.
Item noch up Fockema oerd een pondemate toe wandel, bij Agge Wijbe Gerliff 
zoon landen.
Item twee pondematen fenlandt up Wijmerswal, Lyuue Fonger zoon bijden 
noerderzyde ende Robijns kinderen byden zuyderzijde.
Dese landen zyn aengheven III gouden gulden ende werden verhuijert voor ses 
gouden gulden.

767  Deze naam is door de kopiist abusievelijk als ‘Ebeids’ genoteerd; in de tekst verbeterd.
768  Niet ingevuld.
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(f. 9 r) Idsengahuysen

Hier nae volgen den landen ende renten den patroon toe Idsengahuysen toecommende.

Item den fenne, drie pondematen ende III eynssen, den oesterzijde den Pastoers 
Fenne, den westerzijde Wpke Pabe zoon erffven suetten.
Item IIII pondematen meeden, den oesterzijde den pastoer toe Allinguer ende 
den westerzijde.

[289] Zaedlandt

Item Vofke acker ½ ponsmaet, den oesterzijde Sibesma erven suetten, den wester-
zijde Epe Haringhs zoen toe Alinguer.
Item Terlandt III eynsen, den oesterzyde Hidde Sijurdts zoon toe Allingwer, den 
westerzijde Lyuue Oppe zoen.
Item Kleyslandt ofte acker III eynssen, den oesterzijde Sijurdt Foppe zoen suetten, 
den westerzijde Wpke Pabe zoen erffven.
Item Kemslandt twee eynssen, den oesterzijde Eppe Bonge erffven suetten, den 
westerzijde Take Sybren zoon erffven suetten.
Item noch een weynich verdolven landt, daer lecht aenden Zeedyck, genoempt 
den Inleger, daer den gemeente den dycken uuytmaecken omme neyt, den kercke 
jaerlicx den huyer voor IX ofte XII ofte XX stuvers, hoe gout dat es, daer nae gelt 
te huyer ende sommige jaeren heft neyt gegolden van breecke van dycken. Den 
summa van ponsmaeten VIII ende III eynssen, een ytlicke pondemate XXX st.; 
nyet seeckerlick is te weeten om breeckinge van dycken, dat die landen men toe 
huyer gelden.

(f. 9v) Hier nae volghen die landen ende renten, behoerende totden pastorie toe 
Idsengahuijsen, waer aff nu ter tyt heer Goslick Heerma possessor is.

Item veertien pondematen fennen, den oesterzijde suetten Wijbe Hoeytinghe 
fenne, den westerzijde den patroen toe Idsengahuijsen fenne.
Item III pondematen meeden, den Spick stecken aen Lechmeer.
Item een pondemate, Igge meed, gaet te wandel mijt An Reyns dochter.
Item veertien eynssen up den Keggen, die oestereynd suetten Nane Heerma, den 
westereyndt den Kaldemer.
Item II½ pondematen up den Groote Meeden, den oesterzijde Allert Wybe zoons 
kinderen erffven suetten, den westerzijde Fonger Obbe zoon erffven suetten.
Item III pondematen up Oldephen, den oesterzijde suetten den landen toe 
Idsengahuysen ende den westerzijde Wybe Ghartinge erven suetten.
Item II½ pondematen up Oldefen, den oesterzijde Nanne Heerma suetten, den 
westerzijde Eel Syurtzema thoe Bongahuysen.
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Item veertien eynssen up Aldefen, den oesterzijde Haerenck Brecker, den wester-
zijde Gossinge erven suetten.
(f. 10r) Item XI eynsen up Aldefen, den oesterzijde aen Hottinge landen, den 
westerzijde Wpke Pabe zoon erven suetten.
Item XXII eynssen up Aldefen, den oesterzijde Tacke Sijbrens zoon erven suetten, 
den westerzijde Haye Hayne erven suetten.
Item in dese greynden affslangen769 ende verdolven, VI pondematen.
Item Homacker, den zuijderzijde ende noerderzijde Wijbe Bonghe erven suetten.
Item Tzerlandt, den zuijderzijde Merckesloet, den noerderzijde Eel Sijurtzema 
suetten.
Item Kernslandt, den oesterzijde Syurdt Foppe zoon suetten, den westerzijde 
Eppe Haerenchs zoon landen suetten.
Item Meerckacker, den oesterzijde Eme Laes zoon suetten, den westerzijde Sijurdt 
Foppe zoon suetten.
Item den Cleyacker, den oesterzijde Haye Hanye erfven suetten, den westerzijde 
Gossinge erven suetten.
Item twee ackers inde Groue Hemmen, den oesterzijde suetten Gossinghe erven, 
den westerzijde Obbe Sibessma erffven suetten.
(f. 10v) Item den Oitze, den zuyderzijde aen tfoirverck des dorpis van 
Idsengahuysen, den westerzijde Merckesloet myt wat lech greyden.
Item die summa vanden pastoers landen voors. es XXXVI pondematen ende 
worden nu vanden pastoer voors. selver gebruyct ende hebben laest te huyer770 
gelden X koeganck, IX pondematen meeden, III pondemaeten saedtlandt, mit 
alle hlasten, ytlicke pondemate XXII stuvers, vrij geldt.

Hier nae volgen die pachtrenten ende ten eersten die euwige delen.

Item Bauck Hoyttinghe een eeuwich memorie.
Item Allert Tynghe een euich deel, lecht op een acker zaedlandt op Meerke 
Sloetswal.
Item Hessel Gossinge een eeuwich deel, lecht op een acker zaedlant op Meerke 
Sloetswal.
Item Tets Eppema een eeuwich deel, nae tenoir van hoer testament.
Item die frydaechs bolle is hier voirmaels betaelt alle frydaegen met botter ende 
broot ende nu ist onthieten alle jaeren te betaelen met XXIIII st., dese namen 
naescr.:
Tacke Sybrens zoen ; Hessel Gossinge ; Wijbe Hottinghe ; (f. 11r) [290] Wijbe 

769  Lees ‘afgeslagen’.
770  Hierna doorgehaald ‘gegolden’.
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Bonge ; Eeme Laes zoon ; Wijbe Gartinghe ; Nane Heerma ; Bouue Oppema ; 
Take Houcke zoon ; Ghabe Fecke zoon ; Houck Gertes.
Dese naemen alle jaeren byholda XXIIII stuvers ende zijnt bezwaert den staeten 
ende landen, daer den erffven nu sijnt besitten, over hondert jaeren zijnt belast.
Item Sijurdt Foppe zoon XXXVIII stuvers op statten ende up den steedt van zijn 
huijs.
Item Laes Hollinge erffven: VI st.
Item Tzer Bottinge ende Wijbe Bottinge toe Feerhuysen: VI st.
Item Obbe Sibesma toe Piamghum: VII½ st.
Item Atto Sibesma III butthiens toe Piamgum.
Item Hauck Jelle zoen toe Piamgum erven: VI st.
Noch hebben die pastoer voors. mitten kerckvoichden te kennen gegeven, dat 
eene, genoempt Bauck Hoytinge, anno duysent vierhondert ende tnegentich 
heeft besproecken toe zielmissen, inden faste toe Idsengahuysen seekere 
derdehalff pondemate, hietende Edekegh, suetten den oesterzijde aen heere 
Hanije erffgenamen ende ten anderen den pastoers landen toe Allenghever; ghaet 
te wandel jaers, ende dat nu daervoor gheen diensten geschien, overmids die 
landen voors. bijden erffgenamen worden ghebruyct, sunder eenige betaelinge 
daer aff te doen.

(f. 11v) Pyam

Hier nae volgen die landen ende renten den patroen in Pijam toecommende.

Int eerst, dat Groot Hollinghe, omtrendt ½ pondemate, leggende indie Hens 
ackeren, suetten tusschen Wittie Abbe zoon, ende Nanno Herma.
Item dat Luttich Hollinghe, leggende inde Hems ackeren, omtrent II eynssen, 
tusschen Douuo Nanne zoon ende Witthia Abbe zoon.
Item die patroens campen, omtrendt ½ pondemate, leggende up de Feerswall, 
tusschen Fonger Douue zoon ende Laes Hollinge.

Dit zynt zaedtlanden.

Item die laen Herma, omtrendt twee eynssen, suettende tusschen Haynga erffven.
Item Ongfan, omtrendt ½ pondemate, suettende tusschen Douue Nanno zoen 
ende dat personaet.
Item omtrendt ½ pondemate leggende in Ryuurghe Fen, suettende tusschen 
Sijurd Sijurd zoon erven ende Hayinghe erffven.
Item omtrendt IIII eynssen in dae San Eckeren, suettende tusschen Wytthie Abbe 
zoon erven ende Rynck Rippers wyffs landen.
(f. 12r) Item XXII eynssen in Laes Hollinghe fennen, schieten mit alle zijn last in 
Idsgabuyeren aenbreng.
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Item ½ pondemate liggende up Pyarringe Scher.
Item771 ½ pondemate, leggende up die Horma, tusschen Bernaert Hemma zoen 
erven ende Breck.
Dit zijn greyden.772

Item ½ pondemaete up Forfen, suettende met den noerderzijde aen Poppe 
Haytthema erven ende den zuyderzijde aen Feyte Meer.
Item vier eynssen up Reemeed, liggende aen Feyte Meer mit den eene zijde ende 
den ander zijde aen Sijurdsma erven.
Item I½ pondemate, leggende up die Coegen, suetten tusschen Allingwer patroen 
ende Hill Syurds weduwe landen.
Item omtrendt VIII eynssen in Donya Waer, falt toe wandel tegens Allingwera 
personaetscip.
Item I½ pondemate up die Groote Meeden, suetten tusschen Seerp Yntis erffven 
ende Laes Hollinge erven.
Item een pondemate leggende up die Groote Meden, suetten tusschen Seerp 
Yntis erven ende Typko Hayo zoon.
(f. 12v) Item omtrendt IIII eynssen up die Groote Meeden, suetten tusschen 
Douuo Nanne zoon ende die Meerswal.
Somma, facit XI pondematen ende IIII eynssen, ende deese voors. landen gelden 
nu toe huyer XIII gouden gulden ende XIIII st.

Hier nae volgen die pachtrenten.

Item soeven huysen, toe weeten Wytthie Heringe, Lolle Douuama, Sybetsma 
erven, Jonge Syurdts erven, Obama, Haynge, Hiddama, elckerlicks jaers III 
stuvers.

Hier nae volgen die landen ende renten, behoorende tot den pastorie in Pyam, waer 
aff nu [ter] tyt heer Pauwel Jelderts zoen [possessor es].

Int eerst, VI pondematen fennen, hietende die Werren, leggende tusschen Witthie 
[291] Abbe zoon ende Sibetsme fennen, ende de oester eg streckende aen Sydens 
Sloet.
(f. 13r) Item noch vier pondematen leggen up den Meenscher, ende gelden toe 
huyer IIII hoerns gulden.

771  Hierna doorgehaald ‘een’.
772  In linkermarge.
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Item twee pondematen meeden liggende up die Hemmen, ende die zuijder egh 
aen Tsalingh Pijbe zoon ende den noerder eg aen Beytinga Sloet, die wester eg aen 
Pieke Heymghe landen.
Item XV eynssen meeden, liggende in Wonssera Wieren, daer Tiaerdt Schelte 
zoon bruyct.
Item een pondemate meeden, liggende toe Allingwier, daer Sijbrant Alle zoon 
bruyct, hietende die Toech, daer tegen Sijbrent voors. toe wandel gaet.773

Item een pondemate meeden, liggende in Gaestergae zwagen, daer Wpko Sijurdt 
zoon bruyct.

Saedlandt.

Item III774 pondematen, hietende die Luyttyge Fen, streckende up die Feerswal 
ende twisschen Wytze Abbe zoon aen die stijns fander [...]775.
(f. 13v) Item twee ackeren hietende Ongfen, die groet zijnt III eynssen, streckende 
tusschen die pastorie ende patroens landt.
Item I½ pondemate liggende achter Jonge Sijurdts, daer Wpke Sijurdt zoen 
bruyct.
Item drie eynssen achter Wytthie Abbe zoon, daer Sijbe Obbe zoon bruyct.
Item een pondemate, hietende Aeynghe Camp, streckende mit die oester egh up 
die Feerswal ende die wester egh naeden dyck.
Item omtrendt een halff pondemate hietende die Strengh, loepende mitten 
westereynd aenden Zeedyck ende oestereynd aen Hiddima Terp.
Item noch twee eynssen hietende die Horna, dair heer Wijbo van Luttickewerum 
heeft besproocken ende een stuck zaedlandt, hietende die Lutcke Block, daer 
Hayo Reynskis heeft besproeken.
Dese voorscreven landen zijnt nu die aenbrengh van Pyam.
Summa, facit XXII pondematen.
Item noch IIII½ pondematen, liggende in Abbyngawier, aen Douuo Lolle zoon 
huys ende zijn in Cornwerdera aenbreng.

(f. 14r) Hier nae volgen die huijsrenten.

Item Wyttho Abba zoon erven: XXIIII st.
Item Lollo Douuama erffven: XXIIII st.

773  Hierna doorgehaald: ‘Item een pondemate liggende toe Allingwier’.
774  Verbeterd uit ‘vier’.
775  Niet ingevuld.
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Item Fecke Hiddema erven: XII776 st., liggende over hoech ende leech in Fecke 
landen.
Item Sijurd Sijurds zoons erven: XII st. ende Poppo Haynghe erffgenamen XII 
stuvers, yttlick leggen over hoech ende leech.
Item VI stuvers renten, leggende in Haringe Wons gueden, over hoech ende leech 
in Wons, dair Tzaelingh Lolle zoon up woondt, ende es naeste IIc jaeren betaelt, 
exceptum777 dit jaer ende seydt men, falt hem met recht offwinnen.

(f. 14v) Exmora

Hier nae volgen de landen ende renten den patroon toe Exmora toecommende.

Inden eersten, III½ pondematen hoeghe meeden, leggende in Scraerderahem, 
Johan van Aluue naestleger up tnoerd, Obbe Sybe zoon naestleger up tsuydt, 
ende gelt te huijer XXX st.
Item IIII pondematen hoeghe meeden, Pyersma erven naestlegher up twest ende 
Jees Pieter Hermens weduwe naestleger opt oest, ende gelt te huyer I enckele gulden.
Item twee pondematen leechlandt, Taettens erven naestleger op twest ende Eelck 
Jaerich zoons erven naestleger opt noerdt, somma gelt te huijer dertichstalve 
stuvers.
Item twee pondematen landen leggende in Eelcke Jaerich zoons saete, gelt te 
huijer ½ gl. die pondemate.
Item I½ pondemate hoege mede, liggende in Heijne Sybe zoons zaete ende gelt 
te huijer XII stuvers.

(f. 15r) Hier nae volgen die landen ende renten behoerende totden pastorie toe Exmora, 
waer aff nu ter tyt heer Jacob possessoer es.

Inden eersten, XVI pondematen fenland, Pijersma up dat west ende die patroens 
IIII pondematen up tnoert naestleger, ende die pondemate gelt te huijer een 
rinsch gulden.
Item acht pondematen meeden, hoochlanden, leggende by Zwne Ath Sijbe 
weduwe naestleger upt oest ende Pijersma erven up twest, ende die pondemate 
gelt te huijer een rinsch gulden.
Item V½ pondematen landen, den III hoech ende den II½ leech, leggende by 
noerde aen Taettens erven zaete naestleger toe eggen ende toe eynden, ende die 
pondemaete gelt te huijer XII st.

776  Verbeterd uit ‘XXII’.
777  Latijn: uitgezonderd.
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Item III pondematen, hiettende Lijoen Fen, Eelck Jaerichs zoons erven op twest, 
Sijbren [292] Reynd zoons erven opt oest naestleger, ende gelt te huijer een rinsch 
gulden.
Item een pondemate hoeghe meeden, Seerp Sijurd zoons erven naestleger op 
dat west ende Eelcke Jaerichs zoons erven up dat oest, ende gelt te huijer een 
philippus gulden.
(f. 15v) Item een pondemate zaedlandt, Baucke Heijne zoon naestleger op tnoerdt 
ende Wierd Fedden erven up tzuydt, ende gelt te huijer I golden gulden.

Hier nae volgen die landen ende renten behoerende totten beneficie van Onsen Lieve 
Vrouwe.

Inden eersten, vyff pondematen landen, hietende dat Wildlandt, Pijersma naest-
leger up dat noerdt ende up dat oestende, ende gelt te huijer III gulden.
Item II½ pondematen hoege meeden, liggende by Schraerdera Zijl, Gerryt toe 
Mackum naestleger up twest ende Woll Tyebbe zoen naestleger up toest, ende 
gelt te huijer I gulden.
Item ½ pondemaete hoegh landt in Piers Meeden, Fedde Wierd zoens erven 
naestleger toe eggen ende toe eynden, ende gelt te huijer XVI st.
Item een pondemate in Heijne Sybe zoons saete, ende gelt te huijer XII stuvers.
(f. 16r) Item I½ pondemate in Tettens zaete, ende gelt te huijer XV st.
Item II pondematen hoege meeden in Oenke Baucke zoons erven zaete, ende gelt 
te huijer XVIII st.
Item Lolcke Obbe zoen toe Ydsgenhuysen bruyct XV eynssen hoege landen, 
daerinne zijn guedt leydt, ende gelt te huijer I gulden.
Item acht pondematen landen in Fedde Wyrd zoons guedt, ende willen dair niet 
meer van gheven dan acht klinckerden, ende zijnt gheen pachtlanden.

(f. 16v) Allingwier

Hier nae volgen die landen den patroen toe Allingwier toecommende.

Item Wijbe Ebis III pondematen, ende den II pondematen in zijn eygen fenne 
aen beijden zijden naestlandt, ende die een pondemate, die eene zijde aen Wijbe 
voors. landen, die ander zijde aen Lyuue Epe zoons landen.
Item Ime Jacla zoon II½ pondematen aen een stuck, die eene eynde aen Gerliff 
Sittia zoon landen, die eene zijde aen heer Sijurds zoon landen toe Aucterp.
Item Ime Enne zoon ende Jelle Bayttia zoon IIII pondematen, Jancke Gerold 
zoon ende Jelle voors. naestgelandt toe egge ende eynden.
Item noch II½ pondematen landen, leggende indie Wiere, aen Obbo Anne zoons 
landen aen drie canten, die I½ pondemate achter Fyouuerhuijsen, die eene eyndt 
aen Offma landen, die aender zijde aen Tzaelingh Sijurds zoons landen.
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Noch ½ pondemate tot Exmora ende acht eynssen toe Sybrandahuyzem.
Item den patroens landen gelden nu yttlicke pondemaete XVIII st., somtyt min, 
naeden dijcken breecken.

(f. 17r) Hier nae volgen die landen ende renten behoorende totten pastorie toe 
Allingwier, waer aff nu ter tyt heer Focke Eeling zoon possessoer is.

Item XV pondematen feenlandt, die eene zijde aen Gerloff Sittie zoon landen, die 
ander zijde aen die Banderwech.
Item XXXIIII½ pondematen meeden, eendeels somtyts fenne ende somtyts 
meeden.
Item XII pondematen up die Kerckmeerswall mit die eene zijde ende die ander 
zijde aen Epe Homminge landen.
Item XII pondematen up tnoerd vandie kercke in die Noerder Fenne, die eene 
zijde aen Hidde Sijurdsma fenne, die ander zijde aen Lyuue Epe zoon landen.
Item X½ pondemaeten up die Meenschaer, genoempt die Kaege, met I pondemate 
in Jelle Here zoon leechlandt.
Item vier pondematen aen Poppo Haytsma ervens landen met die eene zijde, die 
ander zijde up die meerswal, by eggen ende eynden tot groote schaede.
(f. 17v) Item noch acht eynssen in Epe Haering zoons fennen, welcken hij bruyct 
tot onwille vanden pastoer voors.
Noch I½ pondemate saedlandt, daer die pastoer nyet gebruijct, daervan nu 
in bruijckma zijndt Wijbe Laes zoons erffven toe Idsengahuysen ende Douue 
Gerloffs zoon toe Allingwier.
Die summa LI pondematen, een pondemate voor XIIII stuvers.
Des soe heeft die patroon toe Allingwier anden somma van landen voors. VII 
pondematen inden pastoers fennen, dair hij anden Wech landen voor ghevet.

(f. 18r) [293] Longerhouw

Hier nae volgen die landen ende renten den patroon toe Longerhouw toecommende.

Int eerste, X pondemaeten fenlandt, streckende mitten suijtwester zijden aen 
Schaerdera Dyck ende mitten noerdereynde aen Douue Douue zoon meedlandt.
Item een stucke meedlandt leggende upden Hoffmeed, ende wordt genoempt 
die Lange Vier, ende es groot omtrendt IIII pondematen, ende zijnt streckende 
aen Sijurdt Wijbe zoons Lange Fier pondematen te suijdwestenzyde naestgelandt 
ende mitten noerdereynde aen den Olden Laen.
Item VI pondematen min IIII eynssen landen omtrendt, streckende mitten 
zuijdereyndt up den zijllroedswall ende mitten suijtwester zijde aen een stuck 
landen hetende Keluerssen III½ pondematen.
Item XXVIII eynssen landen omtrent, mitten noerderoest zijde streckende aen 
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tGrootdeel ende den noerdereynd es streckende aen tpersonaetscips maedlanden 
mit noch een acker landts, heel small, bijden Zylroeden mitten suijd ende 
suijtwesterzijde langs, hietende die Lange Wal.
Dese voors. parceelen van landen, gelden in summa achtien gouden gulden jaer-
licx te huijer.
Item noch II½ pondematen landen, waeromme questie es voorde Hove van Vries-
lant, tusschen den foegden ende Wigle Campstra, van Trijn zijn wyff wegen.
Item III½ hoerns gulden vrie renten, uuyt Sijbren Reijns zoon saete, leggende toe 
Longerhouw.

(f. 18v) Hier nae volgen die landen ende renten, behoorende totden pastorie toe 
Longerhouwe, waer aff nu ter tyt heer Lyuue van possessor is.

Inden eersten, XXVI pondematen fennen, Hijs Roorda ten suyden, Abbe Syoucke 
zoons erven ten noerden naestlegers.
Item XII pondematen meeden, liggende up die Hoeffmeed, Decken Teta zoons 
erven ten noorden naestleger.
Item IX pondematen meden, Nanne Reijndts zoon ten noerden naestleger ende 
aen die ander zijde dat Grootdeel naestleger.
Item een tuijn, leggende aenden kerckhoeff, Decken Teta zoons erffven ten 
westen naestleger.
Item van dese voors. landen gelden die pondemate te huyer XX st.

Hier nae volgen die pachtrenten.

Item Decken Teta zoons erven III hoerns guldens, ende hebben talderminsten in 
X jaeren nijet betaelt.
(f. 19r) Item uuyt Douue Taeke zoons goedt een gouden gulden, ende hebben ten 
alderminsten in acht jaeren nijet betaelt.
Item uuyt Sijbren Reyns zoon saete ½ gouden gulden, ende hebben altyt wel betaelt.
Item uuyt Cornelis Abbe zoons saete XVIII st., daer lecht op dat terp byden 
landtsaete huys, ende altyt wel betaelt.
Item een eeuwige memorie, te weeten twee roggen broeden ende een stuck butter, 
uuyt Hillegondt Abbe zoons weduwe saliger gedachten, ende altyt wel betaelt.

(f. 19v) Mackum

Hier nae volgen die landen ende renten den patroon tot Mackum toecommende.

Inden eersten, VI pondematen meeden men drie eynssen, leggende up Mackum-
mer Hemmen, ende twee pondematen saedlant, leggende bij den dyk, ende van 
dese landen es ½ pondemate off molboerdet aen die Zeedyck.
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Item noch een pondemate meden in Sijurdt Tiercks zoons landen, hietende 
Foeckla Fenna.
Item die Schilbanck, leggende buyten Mackummer Zijll, dat brengt up tsiaers 
somtyden vyff ende somtyden ses hoerens gulden, ende dat baeckengelt es siaers 
somtyden XIIII stuvers.
Item noch XXVIII stuvers vande pachtrenten.

Hier nae volgen die landen ende renten behoorende totten pastorie toe Mackum, waer 
aff heer Claes Olger nu ter tyt possessor es.

Inden eersten, elff pondematen fenlandt, leggende in an Sickama fennen ende mee-
den, ende noch III pondematen fenlandt, leggende aen Tyerck Jan zoons huys.
(f. 20r) Item XI pondematen meeden up die Hemmen ende III pondematen up 
die Groote Meeden by Scraerdera Sylroedewall.
Item ½ pondemate in Schelta Abbis fenne ende ½ pondemate in Abba Jelderens 
fenne.
Item ½ pondemate saedlandt aen die noerderzijde van dat kerckhoff ende een 
cleijn stuck saedtlandt, leggende by Sinte Maertens Terp.
Item III ferndel saeyens, leggende bij die cleyne fenne over die Faer, ende noch 
twee cleyne [294] ackeren, tsaemen een vierendel saeyens, liggende achter pastoers 
huys, ende twee ackeren toe Staetem, nijet wel ½ pondemate.
Item noch III ackeren achter Abbe Jelderens huys, tsaemen ½ pondemate.
Item ½ pondemate leggende bydie Laen ende des soe leyter een cleyn stuck ledich 
byde tooren, daer wast up loever noch gras.
Ende des soe moet die pastoer betaelen, voer achtien golden guldens, die schattinge 
tot dycken ende dammen, waer in dat hij es zeer bezwaerdt boven die meynte.

Hier nae volgen die jaerlicx pachtrenten.

Item Gerryt Rinckes geeft VI st.
Frans Abbis heeft een steedt voor XII st.
Ryoerdt Rinckes: VII stuvers.
(f. 20v) Item Sijmon Hessels: XV st.
Item Dirrick Jans zoon: VII st.778

Tijman Olfferts weduwe: VII st.
Sijbren Gerreyts: XVIII st.
Des soe heeft hij een acker saedlandt daer toe.

778  Verbeterd uit ‘XVII st.’.
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Ende dese pachtenaers moeten scattinge geven voor III gouden guldens men een 
oerdt, waer in die pachtenaers zeer bezwaerdt zijnt boven yemandt in Mackum, 
wandt van huyspachten wordt nyet gegeven.

Hier nae volgen die eeuwige deelen, daer den pastoer ende vicarius tsaemen toecommen.

Item Syoerd Taelinge erven een deel leggende up een stuck landts, hietttende die 
Es, ende yttelicke deel es X st.
Ansck Jans wyff een deel, liggende up die Breherna.
Tyall Uuyttinge een eeuwich memorie, leggende up Wervelandt.
Wijbe Lyeukema et Tyetg Lieukma een eeuwigh deel, leggende up Lyuwema 
Camp, leggende aendie westerzijde van Michiel Tyaerds zoons landen.
Item twee eeuwige memorien up Agga Lieukama staeten.
Abba Tyaersma een eeuwich deel, leggende up een stucke landt by Haytiama.
(f. 21r) Item Jeldu Tyaersma een eeuwich deel, leggende up Lamlandt in Tyaersma 
Groote Fenne.
Wlfer Innema staeten II eeuwige deelen, op den fenne liggende bijden vicaris 
fenne toe Mackum.
Item noch een eeuwich deel ende twee eeuwige memorien, liggende up Stinscamp, 
ende ytlicke memorie es een rogge broed met een pondt botter.
Item Taeycke Mentsma een [ee]uwich deel, leggende up779 Aldfenna.
Tyam Haytiam een deel, leggende up Jella steed.
Dotta Wobbingh een deel, liggende up die Groote Acker.
Saex Gattinghe een deel, up tCromlandt.
Taeyka Haucksma, een eeuwich deel.
Wattia Eebbis ende Beyth zijn wyff, twee eeuwige deelen, leggende up een stucke 
lands, hetende up Haering Fenne.
Dese eeuwige deelen worden vanden sommige wel betaelt ende sommige niet 
met allen.

Hier nae volgen die landen ende renten behoorende totten vicarie binnen Mackum, 
waer van780 nu ter tyt heer Broer Tyerck zoon possessor es.

Inden eersten, VI pondematen fennen, leggende aendie westerzijde van Wolffert 
Jennema fenne.
Ende VI pondematen meeden up die Hemmen, een paert zijnse cleijn van maete.

779  Hierna doorgehaald ‘Jella steed’.
780  Later toegevoegd.
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(f. 21v) Item noch twee pondematen indie maeden, leggende aen Bonne Haytiama 
landt.
Item noch I½ pondemate zaedlandt ende IIII eynssen, die II halve pondematen 
leggen aen Haytien terp; die eene aende westerzijde, die ander aen die zuijdzijde; 
die derde mitte vier eynssen zijnt liggende aen die Lange Laen, een halff pondemate 
in Schelcke Abba zoon fennen ende ½ pondemate in Abba Jeldert fenna.

Hier nae volgen die jaerlicxe pachtrenten.

Item Haytiama staeten, XIIII stuvers.
Feytam781 off Sickma staeten: IX st.
Wlffert Innema staeten: IIII st.
Rippert Fopma staeten: IIII st.
Schelta Abbis staeten: III st.
Jeltinghe staeten:VI st.
Ottinghe staeten: VI st.
Hayama staeten: III½ st.
Butta Ryoerd zoon staeten: IIII½ st.
Tyaersma staeten: IIII½ st.
Baucke Feitis staeten: III st.
(f. 22r) Oldecloester landsaet: II½ st.
Die van Achtlem:782 II½ st.
Ende sommighe van desen hebben in XXIII jaeren niet betaelt ende sommige in 
X jaeren, die sommige in vyff jaeren ende die sommige in drie jaeren, ende twee 
hebben den vicaris feel, all ende wel betaelt, als Bonna van Hayttama, als Gaelma 
ende Abbe Jelde zoon.
[295] Die landen vanden pastorie ende vicarie zijn van eender weerdie nae die 
weerdie van huijeringhe, ende die vicarius heeftse verhuijert voor XXVI stuvers, 
mit die lasten.

Hier nae volgen die landen ende renten behoerende tot Sinte Anna proeven binnen 
Mackum, waer van nu ter tyt possessoer es [...]783.

Item XVIII pondemaeten fennen ende meeden, leggende den noerden van 
Mackum, Piecke Hayngha aen die oesterzijde, leggende lans aen Odyssinghe 
Laen.

781  Lees ‘Feytma’.
782  Hierna doorgehaald: ‘lantsaet’.
783  Geen naam ingevuld.
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Item vyff pondematen up die Hemmen te Mackum, die pastoer leggende aende 
westerzijde.
Item II½ pondematen up die Hemmen, de pastoer oeck liggende aendie 
westerzijde ende Sijurdt Tierck zoon aen die oesterzijde.
Item III pondematen up Kaerdland, Abbe Jeltinghe leggende aen die noerdtzijde.
Noch omtrent vyff pondematen zaedlandt, nae bijden Dyck langs leggende.

(f. 22v) Schraerdt

Hier nae volgen die landen ende renten den kercke toe Schraerdt toecommende.

Inden eersten, vyfftien pondematen fenlandt inden saete toe Schettens, daer 
Gercke Tierck zoon up woondt.
Noch vyfftien pondemaeten meeden inden voors. saete.
Item seven pondematen saedlandt inde voors. saete.
Ende noch II½ pondematen inden saete toe Schraerdt, daer Olffert Zijurd zoon 
up woondt.

Hier nae volgen die landen ende renten den kercke toe Schraerdt toecommende.784

Inden eersten, vyfftien pondematen fenlandt inden saete toe Schettens.785

Hier nae volgen die landen ende renten behoerende totten pastorie toe Schraert, waer 
aff Focke Joucke zoon nu ter tyt possessor is.

Inden eersten, XXVI pondematen fenlandt mitten westereyndt loepende aenden 
Zijlroed ende mitten oesteyndt aenden Zuijder Laen naestgelandt.
(f. 23r) Item XXII pondematen meedlandt, Douuo Bottinga toe Franicker ten 
zuijden ende Hette Wijbe dochter, achtergelaeten weduwe van Douue Claessen 
ten noerden naestgelandt.
Item VI pondematen meedlandt, Ema Harcke zoon ten noerden ende Sijurd 
Lollis zoon aendie suijderzijde naestgelandt.
Item I½ pondematen in drie pondemate, twelck Ema Hercke zoon voors. mit 
zijn adherenten nu gebruijct, met den noerdtzijden leggende aen salige Harcke 
Adden zoens fenne.
Item noch III pondemaeten meedlandt, den Zijlroed ten westen ende ten oesten 
aen Folckert Jans zoon VI pondematen leggende.

784  Later doorgehaald.
785  Later doorgehaald.
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Facit in alles den summa van den voors. landen acht ende vyfftich pondemaeten 
ende een halve, waer van den gueden landen gelden elck help ander omtrendt een 
karolus gulden.

Hier nae volgen die jaerlicxe pachtrenten.

Inden eersten, uuyt Wijbrandt terp toe Schraert: XI st.
Item uuyt Sickama steedt ofte staeten: IIII½ st.
Item uuyt Hernsema terp: XV st.
Item uuyt Jan Joernema zoon terp: XI st.
Item uuyt Suurckama steedt tot toe Scraert: II st.

(f. 23v) Hier nae volgen die landen ende renten, behoorende totden vicarie toe 
Schraerdt, waer aff heer Sipke Gelle zoon nu ter tyt possessor es.

Inden eersten, XV½ pondematen fennen, mitden noordereyndt aenden Oester 
Laen ende ten zijde Hette Wijbe dochter.
Item X eynssen leggende toe Scraerdt, metden oestereyndt aen Jetzema Fennen 
ende ten westen aen Fennert Lolle zoon XIIII eynssen fenlandt.
Item VI pondematen fenne leggende toe Scraerdt, metten westereyndt an 
Scraerdera Zijlroed ende den oestereyndt aenden Zuytlaen.
Item XIII pondematen meden te Scraerdt, liggende mitten oestereyndt aen Hette 
Wijbe dochter ende metden westeyndt aen Aebinghe in Hem.
Item XI pondematen leggende te Scraerd, metten noerdereyndt aen Scraerdera 
Zijllroedt ende den zuijderzijdt aen Encke Reyns zoons Wijrees.
(f. 24r) Item I½ pondemate ofte soe luttick ende groot alst leydt toe Scraerdt, 
metten westerzijde aen Anna Douue zoens landen ende mitten oesterzijde aen 
den Oesterlaen.
Item noch I½ pondemate leggende toe Scraerdt in drie pondematen, streckende 
mitten noerderzijde aenden Maerndijck ende mitten zuijderzijde aen Eema 
Hercke zoens fennen.
[296] Item vier eynssen zaedlandt leggende up Scraerderabuijeren, metten 
zuijdereyndt aenden vicarius huys ende mitten noerdereyndt aen Scraerdera Holl.
Facit in alles, die summa vanden voors. landen, XLIX pondematen VIII eynssen, 
ende gelden gemeenlick twaelff stuvers te huijere.
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Hier nae volgen die jaerlicxe pachten.

Inden eersten, VI½ st. uuyt Wijbranda staeten ofte terdp.786

Item IIII½ stuvers leggende up Sickema steedt.
Item XII stuvers leggende up Hernsema terp.
Item IX stuvers leggende up Ema Joeren zoon terp.
Item IIII stuvers uuyt Suurckama steedt.

(f. 24v) Wonds

Hier nae volgen die landen ende renten behoerende tot den patroon toe Wondts.

Inden eersten, acht pondematen fennen, Tzaeling Lolle zoon naestleger ten 
oesten ende westen.
Ende III½ pondematen zaedlandt up Wondserabuijeren.
Noch acht pondematen meeden, heer Wittie naestgelegen beyde ten oesten ende 
westen.
Item ses pondematen leggende up Lolckema Meeden, Pieter Tzaelingzoen ten 
suijden naestgelandt.
Item vyff pondematen, leggende aenden patroens fenne voors.
Noch III½ pondematen in die Zijllackeren, die prebendarius naestleger toe 
westen ende Tzaeling Broers zoon ten oesten.
Item XI eynssen affter Pieter Allerts zoon fenne.
Item XXII eynssen, Beydts Taede weduwe aen beijde zijden naestgelandt.
Item VIII eynssen up Lolckema Meeden, die vicarie ten oesten naestgelandt.
Item I pondemate rietlandt, die pastoers fenne naestgelegen.
(f. 25r) Item VIII½ stuver van een pondemate uuyt Broyssema landen.
Noch een acker landts omtrendt ½ ponsmaet groet, Pieter Allerts zoen ten westen 
naestgelandt, die Sijbren Hessel zoon den patroen affgetoegen heeft.
Item een pondemate in Gerbrandt Frerck zoons zaete daer hij op woont, hietende 
Tyalkema zaete, daer Doed Andla den patroen soude besproecken hebben.
Noch XVI eynssen leggende bijden patroonsfennen voors., Suyw Steffens weduwe 
naestgelegen ten oesten, ende gelt te huyer XXVIII st.

Hier nae volgen die landen ende renten behoorende tot den pastorie toe Wonds, waer 
aff her Reyn nu ter tyt possessor es.

786  Lees ‘terp’.
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Inden eersten, XXV pondematen fennen, Tye Wpke zoons fennen naestgelegen 
ten zuyden ende Wondsera laen, streckende nae Haeym, ten noerden.
Ende, XI pondematen meedlandt, hietende die Paijne, naestgelegen aenden 
pastoers fennen voors.
Ende noch twee pondematen meedlandt hietende Westermeed, liggende toe 
westen van Pieter Tyaersma fenne.
(f. 25v) Item noch vyff pondematen meedlandt, hietende Bollewaer.
Item II½ pondematen meedlandt, hiettende Sceepefenne, leggende ten oesten 
van Aeltke Sijbe zoons fennen.
Item XI pondematen meedlandt, hietende Aencamp, Scaerder Indyck ten oesten, 
Beyts Taede weduwe naestgelandt ten westen.
Noch XI eynssen, hiettende Saltcamp.
Item787 I½ pondemate meedlandt, die patroonsfenne te Wons naestgelegen ten 
westen.
Item VIII eynssen after Pieter Allerts zoon fenne ende noch een acker landts van 
IX eynssen, Tzaeling Broers zoens fenne naestgelandt ten oesten.
Item IX stuvers uuyt Reyn Ema zoon guedt, mit welcke een pondemate es belast.
Summa LX pondematen ende III eynssen, die pondemate een philippus gulden 
te huijer.
Hier nae volgen die landen ende renten, behoorende totten vicarie te Wondts, 
waer aff heer Gosslijck Otte zoon nu ter tyt possessor es.
Item negentien pondematen fennen, Pieter Tzaelinghs zoen toe westen ende oeck 
ten oesten naestgelandt.
(f. 26r) Ende thien pondematen meedlandt naestgelegen aende fenne voors.
Ende noch vyff pondemaeten meedlandt leggende up Pyngema Meeden, heer 
Wyttien naestgelandt aen beyden zijden.
Noch XI eynssen, hietende Saltcamp ende I½ pondemate meedlandt, die patroon 
te Wonds fenne toe westen naestgelandt.
Item een pondemate meedlandt hietende inde Hoeren, Beyts Taede weduwe 
naestgelegen upten oesten.
[297] Item een pondemate meedlandt up Lolckema Meeden, Sijbrandt Hessels 
zoen naestgelandt ten oesten.
Item twee pondematen meedlandt hietende Westermeed, Pieter Tyerssma 
naestgelegen ten oesten.
Item noch XV eynssen in die Paijne, die pastoers fenne naestgelandt ten oesten.
Summa XLI½ [pondematen] ende twee eynssen, die pondemate een philippus 
gulden te huyer.

787  Hierna doorgehaald ‘noch’.
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Hier nae volgen die landen ende renten, behoerende totten prebende inden kercke toe 
Wons, waer aff heer Wyttie Tiaerds zoon nu ter tyt possessoer es.

Inden eersten, XXI pondematen fennen, Fed Sijurds weduwe fennen ten westen 
naestgelandt.
(f. 26v) Ende elff eynssen, die patroons fennen voors. ten westen naestgelandt.
Noch II pondematen, hietende Westermeed, Pieter Tyerssma fenne naestgelandt 
ten oesten.
Ende noch vyff pondematen meedlandt indie Paijne, die pastoers fenne voors. 
naestgelegen ten oesten.
Item II½ pondemaeten in Scepefenne, Aelcke Sijbe zoons fenne naestgelandt ten 
westen.
Item twee pondematen meedlandt, hietende Tiaerde Meed, Tzaelingh Broers 
zoon naestgelandt ten westen.
Item VI pondematen, Doed Reenckes landen naestleger te westen.
Item een pondemate hietende Luycifers Camp, ter zijden aen.
Item noch een pondemate, daer aende Luycifiers Camp voors.
Item VI½ pondematen, die patroon voors. naestgelandt te westen.
Item IIII½ pondematen inde Zyllackeren, Pieter Tzaelinghs zoen naestgelandt 
ten westen.
(f. 27r) Item noch VII pondematen, hietende die Eesse, Tzaeling Broers zoon 
naestgelandt aen beyden zijden.
Item noch ses pondematen leechlandt off rietlandt, Tzaeling Broers zoon fennen 
ten zuyden naestgelandt.
Item788 een pondemate, leggende aenden prebendarijs huijs.
Item IIII pondematen, leggende in Tiaerd Jettie zoon zaete toe Haym.
Item van dese landen voors. gelden die pondemate hoechlandt een philippus 
gulden.
Item die drie priesters voors. worden offgetoegen XV eynssen, leggende aenden 
Faertswal, Fedde Sijurds weduwe ten zuijden naestgelandt, daer hen besproecken 
souden wesen van Tiaerdt Buttinge.

Hier nae volgen die eeuwige memorien daer de drie priesters voors. te Wonds gelyck 
toecoemen.

Item uuyt Aelsme guedt: VI st.
Item Lesse Wons: VI st.

788  Hierna doorgehaald ‘noch’.
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Item Naemckema zaete: XVIII st.
Item uuyt Beytinge gued: XII st.
(f. 27v) Item Hessel te Goeym:789 VI st.
Item790 uuyt Ees Allemma gued: XII st.
Item uuyt Pijbe Andeel gued: VI½ st.
Item uuyt Meyckemma guedt: VI st.
Item uuyt Pieter Allerts zoons guedt: XII st.
Item uuyt Thie Tyalckama gued: VI st
Aede Wons guedt: VI st.
Item Pabbemma guedt: XII st.
Item Bryoxsme gued: XVIII st.
Item Tzaelingh Inthiama: XII st.
Item uuyt Abbe Tzumma guedt: VI st.
Noch VI stuvers uuyt dat guedt, daer Pieter Tzaelinghs nu up woondt.
Item uuyt Lyouckumma gued toe Haijm: VI st.
Item uuyt Tiaerdt Zijbrens zoons zaete: VI st.
Item noch VI stuvers uuijt dat gued te Doeygwier, dair salige Fecke Fecke zoons 
weduwe up woondt.
Item die kerckvoichden te Wons gheven te kennen, dat zij gehoort hebben 
datter voortyts souden geweest hebben VII ofte XIIII pondematen, die welcke 
souden gebruijct worden totten costerie, (f. 28r) voo[r] welcke landen gheven 
die kerckvoichden metten gemeente van Wons omme een coster te onderhouden 
XII½ fl. men II st. ende die patroon V½ fl. ende II st., overmidts die landen 
eertyts zijn geworpen aenden prebende voors. ende men anders gheen coster 
onderhouden moegen.

(f. 28v) Abbengwyer

Hier nae volgen die landen ende renten den patroen toe Abbengwier toecommende.

Inden eersten, VI pondemate meedlandt or de Barn, suednotte heer Wytze te 
Wons.
[298] Item drie pondematen or da Barn, suednote in Anste Landt.
Item twee pondemaeten, suednote Peer Douue zoon.
Item twee pondemaeten up Tresmeed, suednote Andries Lolle zoon.
Item II½ pondemaeten, suednote Wpka.

789  Hierna doorgehaald ‘VI stuvers’.
790  Hierna doorgehaald ‘Ees’.
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Hier nae volgen die landen ende renten behoorende totden pastorie toe Abbengwier, 
waer aff her Hessel Tyersma nu ter tyt possessor es.

Inden eersten, XVIII pondematen fennen, die westereynd streckt aen heer Hessels 
vyff pondematen, die oistereynd aen Bonne Haytzama fenne, die noerderzijde 
aen Wpke saedacker ende die zuijderzijde aen Wpke II½ pondematen.
Item VI pondematen meedlandt, die oestereynd suednote aen Wpke II½ 
pondematen, die westereyndt aen dat personaetscip fenne, die zuijderzijde aen 
Schelte Obbe zoons II pondematen ende die noerderzijde aen heer Hessels vyff 
pondematen.
(f. 29r) Item een pondemate zaedlandt or dy Lytza Maer, die westereynt aen 
Tetzema Tderp, die oestereyndt aen heer Broers II pondematen suednoeten.
Item I½ pondemate in Pier ende Reyns fennen, suednote die westereyndt aen die 
Bandtwech, die oestereyndt aen Baucke fenne, die zuijderzijde aen Reijn ende 
Piers fenne ende die noerdtzijde aen Wpke fennen.
Item I½ pondemate op Trees Meed, meedlandt, die westereyndt aen Bonne 
Haytzama I½ pondemaeten, die oestereyndt aen Fedde Sijurds weduwe landen, 
suednoten die noerderzijde aenden patroens twee pondematen, die zuijderzijde 
aen Baucke landt.
Item VI pondemaeten meedtlandt or dy Barnt, suednote die noerdereynt aen 
Fedde Sijurds weduwe land, die zuijdereyndt aen Baucke landt ende die oesterzijde 
aen Tytza landt, die westerzijde aen Baucke landt.
Item III eynssen after Piers huys.
Item twee pondematen fenlandt, hietende die Bonna Camp, suednoten die 
zuijdereyndt aen Piers fenne, die noerdereynd aen Fecke landt, die westeyndt aen 
Piers zaedacker, die oesterzijde aen Piers X pondematen.
Summa, facit XXXVI pondematen, ende heer Hessel voors. bruyct de voors.landen.

(f. 29v) Hier nae volgen die pachtrenten vanden pastoeren voors.

Item een karolus gulden uuyt Andreas zaete.
Item een karolus gulden uuyt Bonna Hayzumma zaete.
Item een karolus gulden uuyt Douue Lolles zaete.
Item een karolus gulden uuyt Reijn Piers zoons ende Pier Douues zate.
Item een karolus gulden uuyt Wpke saete.

(f. 30r) Coernwerdt

Hier nae volgen die landen ende renten den patroon toe Coernwerdt toecommende.

Inden eersten, Rypte Meed, groot zijnde VII pondematen, Houcke Fenne op die 
noerder ende Occe mer up die zuijderzijde, verhuijert voor IX fl.
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Item Hollinge meed, groot IX pondematen, Aelgremeed aende wester ende 
Yslemen Meed aendie oesterzijde, verhuijert voor XI fl. ende XVI stuvers.
Item Wattie Meed, groot II½ pondematen, Tiaerdt Bonnis aen die wester, die 
pastoer aendie oesterzijde, verhuyert voor III fl. ende VI stuvers.
Item twee pondematen, leggende in Barrecamp ende III pondematen in oestzijde 
daer bij, verhuijert voor V fl.
Item acht pondematen, dair die vier van leggen up die Zijlroewael ende dander 
vier in Reemesme Oelde Fen, verhuijert voor VIII fl.
Item Poel fen, soe luttick ende groot alst lecht langes aendie dijckvoet, verhuijert 
voor III fl.
Item die Omgarre leggen die aen Dyck ende leydt in ander land, hieten die 
Omgarren, verhuijert voor twee florenen.
(f. 30v) Item twee pondematen, hietende die Lutzecamp, verhuijert voor V fl.
Item drie pondematen, leggende up oestezijde van Ynymmen ende up twest van 
Anscamp, verhuijert voor III fl.
Item XIIII eynssen, Tiaerdt Fedde zoen aendie noert, Boet Meckis aen die 
zuytzijde, verhuijert voor een flor. ende IIII st.
Item ½ pondemate leggende in Valtrummen, verhuijert voor XVIII st.
Item ½ pondemate leggende in Occa Meer, verhuijert voor X stuvers.
Item VI pondematen, hietende Valte Fin, verhuijert voor ses fl. ende thien stuvers.
[299] Item een acker zaedlandt, die eene eyndt aendie zeedijck ende die ander 
eijndt aendie prebende landt, verhuijert voer I½ fl.
Item twee pondematen, hietende Zaedtge Mied, daer die coster nu in gebruyck 
heeft voor zijn verdienst.
Item noch twee pondematen, daer die coster in zijn gebruyck heeft voor zijn 
verdienst, leggende in Yslymme Meed.
(f. 31r) Item soe bevinden wij noch duer een testament gemaect by saliger 
gedachtenis Pieter Lyuue zoon, geleden omtrendt XXXII jaeren, inden welcken 
hij soude gedisponeert hebben een zaete landts groot zijnde omtrent veertich 
pondematen, tot een beneficium, leggende tot Coornwert te Hiddum, genoempt 
Dyoringe saete, ende soe die vrunden duer dat testament zeer geledeert waeren, 
alsoe haer die gueden eensdeels geobligeert waeren, hebben zij haer tegens 
dexecutoers des testaments ende den voechden van Cornwert geopposeert ende 
hebbent aenden Hoeve versocht ende zijn van tHoff geremitteert tot Douue 
Burmannia, alsdoe grietman over Wondsradeel, bij welcke dese actie ende 
controversie partien voors. es gecompromitteert, als bij quijtancie, baeren ende 
processe, noch hangende voorde Hove van Vrieslandt, wel blycken sal, van welcke 
beneficium heeft die voors. patroon VII pondematen, genoempt Rijpte meed, ende 
die pastoir V pondematen ende die vicarius V pondematen, genoempt Dyoring 
Fen, ende die ander worden beseeten bijden vrunden, die welcken seggen, dat 
zij duer compositie zijn aen dese landen gecommen, overmidts groote schulden 
aftergelaeten, bij Lijuue Dyoeringhe ende Pieter Dyoeringe geschiedt, ende Epe 
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Lijuue zoon Dijoeringe, Pieters791 voors. broeder, met hem nijet gescheijden en 
waeren ende die vrunden de schulden hebben betaelt.
Item soe geven te kennen derffgenamen van saliger gedachten,792 dat zij van 
datselffde beneficium besitten VIII pondematen.
Item Tiaerdt Wpke zoon geeft te kennen, dat hy besidt van dat selffde beneficium 
VI pondematen, dat hij heeft gecoft van Seerp Pabis.

(f. 31v) Hier nae volgen die landen ende renten behoerende totten pastorie toe Corn-
wert, waer aff heer Reynthie Ocke zoon nu ter tyt possessor es.

Inden eersten, VI pondematen, streckende mitten westerzijde aen Juckemeedt.
Item twee pondematen, hietende Bruntze Hoeren, upt suijd van Syoucka Paynna.
Item VI pondematen fenlandt, den Dijck ten westen, ende streckt nae zijn huys.
Item III½ pondematen leggende aen die oesterzijde van Smalge Meed ende 
aendie westerzijde min ses pondematen.
Item drie pondematen hietende Haya Herna ende noch een pondemate leggende 
in de Paina.
Item I½ pondemate leggende aen die zuijderzijde van Renes.
Item twee pondematen leggende in Yslemied.
Item drie pondematen leggende in Tzallinge Meed.
Item noch vyff pondematen, leggende in Duiringhe Fenne, bruyct selven.
Item dese naevolgende pondematen zijn vanden pastorie affgetoegen bij een 
huijeringe, gedaen by heer Augustijn, een old predecessoer, tot groote hindernisse 
vanden proeven, ende woorden gebruijct bij Hessel Tiercks zoon (f. 32r) die 
fierdepaert, bij Sijrck Wijbe zoon die ander vierdepaert ende by But Meylcke 
weduwe die ander twee paerten, ende zijn nijet in gewoent des liens, noch 
moeghen nymmermeer te vollen, noch up hoer termijnen, daer zijse up gehuijert 
hebben, die huijer crygen.
Item eerst IX pondematen hietende die Tranen, liggende aen die oesterzijde van 
Lietze Meed ende aen die westerzijde van Renes.
Item noch IIII pondematen hietende Renes.

Hier nae volgen die landen ende renten behoerende totten vicarie te Coornwert, waer 
aff nu ter tyt possessor es [...]793.

791  Hierna doorgehaald ‘ zoon’.
792  Lees ‘saliger gedachten Pieter Lyuue zoon’.
793  Geen naam ingevuld.
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Inden794 eersten, XII pondematen fenlandt, den zeedijck ten westen ende Wpke 
Tiaerts zoon landt ten oesten.
Item III½ pondematen zaedlandt daerbij.
(f. 32v) Item III½ pondematen maedlandt leggende in Alger Meeden, inden 
Suijdwester Hoeren.
Item III½ pondematen meedlandt, liggende aen die oesterzijde van Tzaelinghe 
meeden.
Item III pondematen meedlandt795 hietende dat Lutke Hemmelryck.
Item V pondematen maedlandt leggende up Surger Meeden, streckende aende 
oesterzijde aen Anne Adde zoon landt.
Item noch V pondematen fenlandt leggende in Diorringe Fenne.
[300] Item III pondematen fenlandt leggende in Atte Ogha zoon fenne.
Noch een pondemate leggende in de Omgerren.
Item dese IIII pondematen geheeten Rennis, zijn mede afgetoegen vandie vijcarie 
voors. tot groote schaede vandien, nae luijt als hier boven vanden pastoer verhaelt 
es ende in een testament uuytgedruct.

(f. 33r) Surich

Hier nae volgen die landen ende renten den patroon toe Surich toecommende.

Item IIII pondematen up die Nyeuwe meeden, Bae Tyalcke zoon suoetnoet up 
die zuijderzijde.
Item XIII eynssen indie Bille, Idde Abbe weduwe suoetnoedt up die zuijderzijde.
Item VII eynssen in die Bille, Sijmon Heijnricks zoon suoetnoet up die zuijderzijde.
Item I½ pondemaete bij Ottijngebuyeren ende die Meer aendie westerzijde.
Item XXII eynssen ende die pastoer tot Surich suodnoet aen die noortwesterzijde.
Ende noch XI eynssen, daer die pastoer oeck suoedtnoet es up die noordwesterzijde.
Item XIIII eynssen up Dyarringe Meeden, ende Jorrit Oegge zoon swoetnoedt 
up die zuijderzijde.
Item in Waettije campen I½ pondematen, Wobbel Wijuertis weduwe suoetnoet 
up die zuijderzijde.
Item I½ pondemate up Suryger Meeden, die pastoer zwoetnoot up die zuijderzijde.
(f. 33v) Item V eynssen, Reijn te Goeyem swoedtnoet aen die oestereyndt.
Item noch X eynssen, Heijnrick Gerrits zoon swoetnoet aen die noortwesterzijde.
Item XVI eijnssen, Sijmon Heijnricks zoon suoetnoet aen die noerderzijde.
Item I½ pondemate, Doede Agge zoon suoetnoet aendie noertwesterzijde.

794  Hiervoor doorgehaald ‘Item’.
795  Hierna doorgehaald ‘leggende’.
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Item noch indie Houck XXI eynssen, Blecke toe Goeym suoedtnoet up die 
suijderzijde.
Item noch XVI eynssen, Swyock Taecke weduwe suoetnoet up die noerderzijde.
Item een pondemate up die Eeckeren, Sijbren Zweers zoon suoetnoot op die 
noorderzijde.
Item I½ pondemate, Sijbren Suerts zoon suoetnoet up beyden zijden.
Item XV eynssen, Bee Tialcke zoon suoetnoet aendie noertoesterzijde.
(f. 34r) Item IX pondematen aen die Zeedyck.
Item III pondematen, die Dijck die westerzijde.
Item V796 pondematen, die Dijck die westerzijde.
Item III½ pondematen up Suriger Meden, bij Wijbma Del, men II eynssen, 
ende dat es inden graet bijsproocken om een pennick te bruycken, ende Sijtie te 
Herlingen suoedtnoet aen die noerderzijde.
Item noch II pondematen, Watthie Bottama suoedtnoet, ende noch III 
pondematen indie Kannen, Pieter Hermens suoedtnoet.
Item V pondematen, Goslick suoedtnoet, ende noch een pondemate, met in 
Claesme Fennen.
Item noch een pondemate in Obbe Hernne, ende Reijn toe Goeyem suoedtnoet.
Item noch een pondemate up die Tierppe, die pastoer suoednoet aen die 
westerzyde.
Ende noch een pondemate daer Wlbe huijs op steyt, streckende aenden dyck.
Item noch een heel pondesmet, Doede Agge zoon suoedtnoet.
Item I½ pondemate binnen Pengummerter Dijck, ende daer bij lecht een broot 
deel op.
(f. 34v) Item twee pondematen leggende aendie Dyck, daer die dijck affgemaeckt 
wordt.
Item twee pondematen, Hidde Algers zoon suoetnoet.
Item IX pondematen up die Alde fennen, Doede Agge zoon suoetnoet.
Ende dese voors. landen gelden te huijer LXVII g. gl., somtijt men, nae 
gelegentheijt van jaeren.

Hier nae volgen die landen ende renten, behoerende tot Surich, waer aff [...]797.

Item XX pondematen, leggende op Suriger Meeden, Heere Eke zoon ten noert-
westen ende Ede Hessels zoon ten zuijdtoesten naestgelandet, die pondemate 
wert verhuijert voor een gouden gulden.

796  Verbeterd uit ‘III’.
797  Niet ingevuld.
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Item vyff pondematen up Suriger Meeden, tHeijlich Sacraments leen toe Franicker 
ten oesten ende Hans Jorrits zoon ten westen naestgelandt, die pondemate werdt 
verhuijert voor XXX stuvers.
(f. 35r) Item noch IIII pondematen up Suriger Meden, Doede Agge zoon ten 
noertwesten ende Lolcke Briotich zoon ten zuytoesten naestlegers, XXXI st.
Noch I½ pondemaete up Suriger Meeden, die patroon ten zuydtoesten ende 
Sippert Aucke ten noortwesten naestgelandt, XXXI st.
Noch twee pondemaeten up Suriger Meeden.
[301] Item III pondematen, hietende de Leech Aedelen, streckende mittie 
zuijdtoesterzijde aen Suriger Meeden ende mitten noertwesterzijde aen Wattie 
Serps zoons landen, de III pondematen gelden te huijer II fl.
Item twee pondematen up Suriger indyck, Sijpert Aucke zoon ten oesten ende 
Tiaert Bonne zoons kinderen ten westen naestgelandt: II fl.
Item acht pondematen,798 Zijrck Haucke zoen aende noertoesterzijde ende Wattie 
Bottema aende zuijdtwesterzijde naestlandet, XXXI st.
Item vyff pondemaeten, Sijrck Haucke zoon aen die zuijderzijde ende Claesma 
Fennen aen die noerderzijde naestlandich, XXV st.
(f. 35v) Item vyff pondemaeten, Sijouck Taecke weduwe ten oesten ende Sijrck 
Haucke zoon ten westen naestgelandt, die pondemate I floreen.
Item XIII pondematen fenlandt, die patroen toe Surrich upt noordt ende Sijouck 
Taecke weduwe upt zuijt naestlandich, die pondemate XXXI stuvers.
Item een pondemate streckende mitten noerdereynde aenden Zeedijck ende 
mitten zuijdereyndt aen Dirck Maertens fenne, een keysers gulden.
Item een pondemate streckende up tnoerdt aenden Zeedijck ende upt zuijd aen 
Suriger eckeren, een fl.
Item twaelff pondematen fenlandt, streckende upt noerdt aenden Zeedijck ende 
upt zuijdt ant heem vanden pastorie voors., die pondemate een fl.
Item vyff pondematen, hietende die Hoege Aedelen, streckende mittet zuijd aen 
Goyme Meer ende mettet noerdt aen Sijbrandt Sijuerts zoon ende Doede Agge 
zoons landen, hietende die Kraenen, I fl.
(f. 36r) Ende noch dardehalve pondematen up Suriger Meeden, streckende mitten 
noerdtwestereijndt aen Goeyme Meer ende Treijn toe Goijm up tzuydtwest 
naestlandet, die pondemate XXXI st., van welcke vyff ende II½ pondematen 
voors. die pastoer mit Doede Agge zoon, Sippert Aucke zoon ende Sijrck Haucke 
zoon mit recht staet, vandie costers wegen, als zij seggen.
Item twee pondematen saedtlandt, tusschen thuys vanden pastorie ende thuijs 
vanden prebende, de twee pondematen III½ fl.

798  Hierna doorgehaald ‘heer’.



598

Item een pondemate zaedtlandt bij thuijs vanden prebende ende noch I½ ponde-
mate bij Penguma Yndick; van welcken een ende I½ pondemate voors., die 
pastoer met Sijppert Aucke zoon, Doede Agge zoon ende Sijrck Haucke zoon, 
zoe zij seggen, vanden kercken wegen in recht staet.
Item noch ½ pondemate, streckende mitten noerden aenden zeedyck ende mitten 
zuijdereyndt aen Syouck Joretis zoon landen.

Hier nae volgen die jaerlicx pachten.

Item uuyt Haucks Terp: IIII½ st.
(f. 36v) Ende van Hanije staeten ende terp: VI st.
Item vandie staeten ende dat terp ende XIIII eynssen up Eckeren, daer Ithien 
kinderen bewoonen: XXIIII st.
Item uuyt Jans terp, dat Sijbren Sijurdts zoon ende Sijouck Taecke weduwe nu 
besitten: XXX st.
Item uuyt Aguma ende Inthiama staeten, XVIII st.
Ende van Hoetinge ecker een deel.

Hier nae volgen die landen ende renten behoorende totten prebende in Surich, waer 
aff [...]799.

Inden eersten, negenentwintich pondematen, suoedtnoet Sijmon Heyndricx 
zoons erven aen die oesterzijde.
Item VI pondematen, Doede Agge zoon suoedtnoedt up die noerderzijde.
Item noch II½ pondematen, Souecke Jorrits zoon suoetnoet.
(f. 37r)800 Item een pondemate op Pyngummer Meeden ende noch een pondemate 
op up Suriger Meeden, Heynrick Gerryts zoon suoetnoet up die oesterzijde.
Item XI eynssen, Tierck Wieerde suoetnoet.
Item twee pondematen, Syeecke Claes zoon suoetnoet.
Item II½ op Indijck, suoetnoet Sijmon Heijnricx.
Item noch twee pondematen op die Meerswall, suoetnoet Hidde Algers zoon up 
die zuijderzijde.
Itelicke pondemate es weerdich, alle nu gelden, XX st.

Hier nae volgen die landen ende renten behoerende totten costerije toe Suyrich.

Item III pondematen in die Hoernne, streckende aenden Dyck.

799  Niet ingevuld.
800  Vanaf hier houdt de nummering van de folio’s op.
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Item IIII pondemaeten, suoetnoet die prebendarijs.
Item noch V pondematen, hiettende die Heegedden, streckende aen Goeijme 
Meer.
[302] Item noch II½ pondematen, suoetnoet Reijn toe Goeym.
Dese voorscreven landen zijn weerdich, nae nu den loep es, ytlicke pondemate 
XXV st.

(f. 37v) Kymswert

Hier nae volgen die landen ende renten behoorende totten pastorie toe Kymswert, 
waer aff heer Benedicx Seerps zoon nu ter tyt possessor es.

Item die Grootfenne, XVIII pondematen, te oeste van die Maernge Laen.
Item die Cleijnfenne, VIII pondematen met die Strengh, te weste die Laen voors.
Item die Nijfenne X pondematen, te zuijen den voers. laen.
Item VII½ pondematen oppe Maernge, Juw Jongumma sueedtnoet aen die 
oestzijde.
Item Bloedige Camp IIII½ pondemate, oppet noerdt vandie Zijlroed.
Item Folcker fen IIII½ pondematen, oppet noerdt van die Dyck.
Item II½ pondematen in Oedsinge landen.
Item een pondemate in Donije landen.
Item II½ pondematen oppe Noerdmeedt, te noerden Tierck Hans zoon fennen.
Item IIII pondemaeten zaedtlandt met een steed, omtrent VIII of IX eynsen 
groot, liggende tusschen Heringe Terp ende die kercke.
(f. 38r) Item ytlicke pondemate, nae die tyt als die landen nu gelden, solde over 
guedt ende quaet bynae XX stuvers te huijer gelden, alhoewel datse over gheen 
lange jaeren die pondemate wel gehuijert es omme twee, drie ofte vier stuvers.

Hier nae volgen die landen ende renten, behoorende totten vicarie toe Kymswert, waer 
aff heer Baucko Peecko zoon possessor es.

Item X½ pondematen fennen, te weste van die Ramle Leen.
Item III½ pondematen zaedtlandt, daer bij stucken zijnt, leggende hier ende 
daer, van welcke ick gheen kunde heb wye swednoeten zijn.
Item XIIII pondematen, gelegen bij stucken, hier ende daer, van welcke die 
vicarius voors. gheen kunde en heeft wije naestgelegert es, zoe hy corts inde 
possessie vanden vicarie voors. es gecoemen, ende aen gesien hij selffs die landen 
gebruijct weet hij die waerdie vandie huijeringe nijet, dan ytlicke pondemate, nae 
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die tijt als die landen nu801 gelden, solde over guedt ende quaet bijna XVII stuvers 
te huijer gelden ende oeck nijet meer, omme datse wydt ende zijdt ende qualick 
omme te bruycken leggen.

(f. 38v) Pinghum

Hier nae volgen die landen ende renten toebehoorende den patroon toe Pijngum.802

Item in Meinsma guedt XIII pondematen III eynssen min, ende hiervan geeft 
te huijer Bae Melissen IX enckele gl., ende zijn belast gelijck dandere landen der 
voors. saete.
Item in Douwe Barlis guedt een pondemate, ende hiervan gheeft te huijer Frans 
Wopke zoon XVIII st., ende es belast gelyck dandere pondematen der zaete voors.
Item noch acht pondematen up die Lange Meed, buyten Pynguma Indyck, ende 
gelden jaerlicx te huijer acht enckele gulden, somtyts min, somtyts meer, nae 
advenandt dlasten.

Hier nae volgen die landen ende renten, behoorende totden pastorie toe Pijngum, 
waer aff heer Harman Gerrits zoon nu ter tyt possessoer es.

Int eerst, twee terpen mitten huysstede, omtrendt IIII½ pondematen groot.
Item die Groote Fenne after thuys gelegen, den vicarius fenne ten oesten ende den 
Toet ten westen naestlegers, groet nae die gemeene seggen XXIIII pondemaeten, 
meer nae tseggen van sommige andere XX pondematen.
(f. 39r) Item noch IIII pondematen indie Cleyne Fenne, over den laen bij den 
vicarius huys, den laen op twest ende die vicarijs twee pondematen opt oest 
naestgelandt.
Item noch X½ pondematen upten Lange Treesck aenden zuyder sloet, Bauck 
Sijurd Taeckes weduwe mit III½ pondematen opt noerdt ende met noch ½ 
pondemate te suijden ende den proest te Bolswerdt mit een halve pondemate te 
oesten naestlegers.
Item noch XXII eynssen opten Greyden, Remet Tyaerdts weduwe ten oesten die 
naeste, ende streckende mitte noerdereynde aen Arumma indyck.
Item II½ pondematen zaedlandt off daer omtrendt, up die Steden, Bauck Meyle 
weduwe ten oesten ende Watze Haenye ten westen naestgelandt.
[303] Item negen eynssen zaedtlandt, naeden gemene seggen, up den Toet, die 
proest te Bolswert ten zuijden ende Tiaerck Geralts weduwe ten noerden naestlegers.

801  Hierna doorgehaald ‘gelegen’.
802  Hierna doorgehaald ‘toecommende’.
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Ende dese voors. landen gebruyct die pastoer nu selver, uuytgesundert sommige 
koegangen inden Groote Fenne, die koeganck voor I½ gouden gulden, ende 
sommige stucken zaedtlandt daer den pastoer voors. toe halffve heeft gegeven.
(f. 39v) Item noch een stuck landts op ten Toet, groot XXII eynssen, Douua 
prester ten zuijen ende Tierck Geralts zoons erffgen. ten noerden naestlegers.
Item Pijbe Hortze zoon heeft ½ pondemaete in pacht, voor XVI st.
Item Jacob smit heeft ½ pondemate in pacht, voer XVI st.
Item noch een stucke landen van I½ pondematen in Lutke Gale Meeden, salige 
Herman Piers zoons erffgen. ten oesten ende ten westen naestgelandet.
Item Haytze Baytze zoen heeft in huijer vanden pastorie voors. omtrendt vyff 
pondematen meeden, buijten Pengumma Indijck, in drie verscheijden stucken, 
als te weeten een stuck van II½ pondematen, Andries Waltinga ten oesten, 
Tiepkema opt zuijden naestlegers.
Ende noch een pondemate, Andries voors. naestleger up twest.
Ende noch een stuck van I½ pondemate off daeromtrendt, want sommige seggen 
van XXII eynssen, den prebendarius ten suijden ende den proest te Bolswert ten 
noorden naestlegers.
Item noch III½ pondematen, oeck buijten dycks, Heer Cley na den naeme, den 
proest voors. ten westen ende Andries Waltinga ten zuijden naestgelandt.
(f. 40r) Item noch I½ pondemate, Maerten Gerloff zoons erffven ten westen 
naestlegers.
Item noch I½ pondemate, Melis Dirricks zoon die naeste ten noerden.
Item noch thien eynssen, oeck gelegen buijten sdijcx, Stotingha ten noerdenoesten 
die naeste.
Ende dese voors. landen mogen jaerlicx opbrengen, als die landen dus gelden, de 
summa van vyfftich gouden gulden off daer omtrendt, vrij gelt, somtyts min ende 
somtyts meer, nae dat men die landen verhuijert ende nae datter lasten up den 
landen vallen van scattinge ende dijckaigie ende andere oncosten.

Hier nae volgen die jaerlicxe pachten ende die nu betaelt worden.

Hijdme zaete, mit dat zaedtlandt inde buijeren, XII st. ende buijten dat voors. 
zaetlandt, IX st.
Sijouckama zaete, gheeft XVI st. min een oertgen.
Taecke Hijddama: II st. I oertien.
Tyar Sijpke zoon: VII½ st.
Ulcke Taede zoon: II st. I oertien.
Tzietse terp bij Jelbehuysen: II st. I oertien.
Hiddama: VII st.
Rommerta: IX st.
Rennije: IIII½ st.
Gheert Maertens weduwe: IIII½ stuvers.
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(f. 40v) Abbe Gerryts zoons erffgenamen: III st. min een oertien.
Sijouck Jacle weduwe: III st. min een oertien.
Loll Hidde weduwe: V½ st.
Haytze Baytze zoon: IIII st.
Reijn Rinxte zoon: IIII½ st.
Doed Hoijte weduwe: IIII½ st.
Anscke Harcke zoon: V st.
Jan Aeltie zoon in Dixherne: IIII st.
Haenije XII st. ende es lange niet gegeven.
Pieter Docke zoon van zijn wyffs zaete ende van zijn eygen beyden zaeten, 
liggende inden Nes bij Hiddama: tzaemen IX st., ende worden nijet betaelt.
Sijurdt Taecke zoon: II st. I oertien ende heeft nijet gegeven.
Eede Wijnie: II st. I oertien, dese wil betaelen, zoe hij secht.
Lolck Wijbes erven: I½ blanck, es lange niet gegeven.
Freddrick Watnije IIII st.: is lange niet gegeven.
Ysbrandt Maertens zoon van Ytme terp: II st. I oertien, es lange niet gegeven.
Sijurdt Meyle zoon: II st. I oertien ende wil betaelen, soe hij secht.

(f. 41r) Hier nae volgen die landen ende renten behoorende totten prebende toe 
Pingum, waer heer Johannes Ravensteijn nu ter tyt possessor es.

Item inden eersten, een stucke landts geheeten die Fenne, bij salige Herman Piers 
zoon, aenden ander zijden Ansken803 gelegen, groot XI pondemaeten, welcke 
landen die buijeren gebruijcken.
Item thien pondematen meeden, leggende bijden Dicxherne, aen den Wech 
inden westerzijde, die welcke landen804 in huyere heeft Ente Everts.
[304] Item VI pondematen meeden leggende up die Lange Meeden, die Monicke 
ten zuijden naestleger.
Item I½ pondematen meeden, Sybrandt Claes zoon naestleger.
Item III pondematen meden, Andries Hebbe zoon ten zuijden naestleger.
Item I pondemaete leggende in Folcke Fenne.
Item XIIII eynssen, leggende aldernaest den pastoer van Pijngum.
Item IX eynssen, leggende bijden Lange Dam, die proest ten noerden naestgelandt.
(f. 41v) Item XXVI eynssen, leggende upte Lange Meeden, naestgelegen die 
tiarcke landen.
Item III½ pondematen, leggende aen Andries Hobbe sens landt.
Item noch IX eynssen, leggende indie buyeren.

803  Hierna doorgehaal ‘groot’.
804  Hierna doorgehaald ‘die buijeren gebruijcken’.
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Item dese landen beloepen tesaemen XLII pondematen min een eynsse ende 
brengen jaerlicx vrys gelts op XL gulden, somtyts min, somtyts meer, nae die tyt 
es ende loept.

Hier nae volgen die huyspachten, mer qualicken wordden betaelt.

Item Watgen Douuessen: XII st.
Item Renck Pieterssen: IX st.
Item Eeke Geerlofsen: III st.
Item Jaeckele: XV½ st. I oertien.
Item Tiaerdt Sipkes: VI½ st. I oert.
Item Jacob inden Nes: VII st.
Item Pieter inden Nes: IX st.
Item Lijuue Janckes: IX st.
(f. 42r) Item Wijbe Zijrcks zoon: I½ butgen.
Item Melle Syckes: XI butgen.
Item Sijouck Jacks: V½ butgen.
Haeytgen Baetgen: IIII st.
Sicke Regie: IX butgen.
Anske Harties: X butgen.
Bouue Annes: VII st.
Hoijte Janckes: IX butgen.
Claes Everts zoon: V½ butgen.
Bae Melis zoon: XI butgen.
Sijurd Tackes: III blancken.
Bae Taclis inden Nes: IX butgen
Wijbe te Arum: XI oert.
Wlcke Taede zoon: IX butgen.
Johan Dicxherne: IIII st.
Eda Wnna: III blancken.
Tytgaert Unna: X st.
Sicke Senke zoon: III blancken.
Zuwert Abbema: III butgen.
Reijn Gelboehuysen: IX butgen.
Herman Pier soen: III805 butgen.
Ysbrandt Maertens: IX butgen.

805  Verbeterd uit: ‘IIII’.
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Hier nae volgen die huijsteden, arm ende rijcken.

Albert coster: IIII½ st.
Trytie Anis: IIII½ st.
Louw Haeytgens: VI st.
Maerten scroer: VI st.
Sicke: IX st.
Sijmon van Alcmaer: VI st.
Hismoer: IX st.
Sytgen Fedde: VI st.
Gaegen:VI st.
Peter Suuert: VI st.

(f. 42v) Hier nae volgen die landen ende renten tot Doyma fryleen te Pijngum, waer 
aff heer Olffert Gerrits zoon nu ter tyt possessor es.

Item XLVII pondematen aenden anderen, leggende ten westen van Doijma huijs, 
die proest van tSandt ende Tierck Gerolts zoon weduwe aenden zuijderzijde 
ende Anske Herckis laen ende landen ende Andries Hobbe zoons landen aenden 
noerdtzijde gelandet.
Item XIII pondematen ten oesten Doijma huijs ende staeten, die drie ander 
priesters mit Gryet Hiddema ten westen, noerden ende oesten naestgelandet.
Summarum in als tsestich pondemate landts, welcke landen upbrengen omtrendt 
tsestich fl., ende allen oncosten ende ongelt van dese landen staet die voors. heer 
Olffert alleen ende die landtsaeten hebben vrye landen.

(f. 43r) Hier nae volgen die landen ende renten behoorende tot die vicarie toe Pijngum, 
waer aff heer Pieter Melis zoen nu ter tyt possessor es.

Item inden eersten, die Fenne es groot XXII pondematen, die pastoer aen die 
westerzijde ende Sicke Graetinghe aen die oesterzijde naestgelandt.
Item twee pondematen fennen, naestleger pastoerlanden.
Item V½ pondemaeten meeden up die Teriesske, naestleger Sicke Graettinghe 
aendie noerdtzijde, aan die westerzijde Scuwert Eeckes zoon.
Item VII pondematen leggen buijten die Indijck, naestgelandt Inde Gerloffs zoon 
aen die westerzijde.
Item XI eynssen buijten die Indijck, aen die zuijderzijde Bae Melis zoon naest-
gelandt.
[305] Item noch XXII eynssen, gelegen buyten die Indijck, naestleger Jaucke 
Sijmons zoen aen die oesterzijde.
(f. 43v) Item noch een pondemate, gelegen buijten die Yndijck, heer Johannis 
naestleger ten oesten.
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Ende noch XVI eynssen buyten die Indyck, Andries Jetze zoon aendie noerderzijde 
naestleger.
Ende een halff pondemate, gelegen buijten die Indyck, Melis Dirricx zoon aen 
die noerderzijde naestleger.
Item noch III½ pondematen meeden, gelegen buyten die Indyck, naestleger 
Sijbren Claes zoon aen die noerderzijde.
Item noch een halff pondemate meden, gelegen binnen die Indyck, naestleger 
Luwe Sijmons zoon aen die noerderzijde.
Item twee pondematen zaedlandt, gelegen tusschen die Steeden, Bee Melis zoon 
aen die oesterzijde naestgelandt.
Ende noch IX eynssen zaedlandt, gelegen bij die Steden, Claes Everts zoen aen 
die oesterzijde naestgelandt.
Item dese voors. landen beloepen tesaemen twee ende vyfftich pondematen ende 
een halve pondemate ende brengen jaerlicx vrijs gelts up ses ende vyfftich gouden 
gulden, boven alle scattinge ende dijckagien oncosten daerup dese voors. landen 
mochten fallen, somtijts min, somtyts meer, nae dat die huijeringe ende de loep 
des tyts es.

(f. 44r) Hier nae volgen die jaerlicxe pachten ende die nu betaelt worden.

Item Tydt Rijnnes weduwe: IX st.
Eeycke Gerloffs zoon: III st.
Jachla Schouckama: XVI st.
Jacob Hiddama geft VII st.
Wlcke Tede zoon geft: III blancken.
Wlbe Wijnerynk: III blancken.
Lyuue Joucke zoon: IX st.
Teerdt Wylghe: IX st.
Sicke Renghe: IIII½ st.
Bouue Anne zoon: VII st. min I oertie.
Meyle Sicke zoon: V½ st.
Schouck Jaclys weduwe: III st. min een oertien.
Haeytze Baeytze zoon: IIII st.
Bee Melis zoon: V½ st.
Reyn Eeynkis geft: IIII½ st.
Anscke Hercke zoon: V½ st.
Tacke Hyddoma: III flaems.
Teedt Hoyte weduwe: IIII½ st
Haeynye XII st. ende in lange tyt niet gegeven.
Pieter Doecke zoon van zijn wyffs zaete ende van zijn eygen beyden zaeten, 
liggende inde Nes by Hiddama, tsaemen IX stuvers ende worden nu nijet betaelt.
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(f. 44v) Scurdt Taecke zoon twee stuvers een oertien ende heeft in lange tyt niet 
gegeven.
Eede Wijme II st. een oertien ende mij nijet betaelt.
Lolck Wijbes erven I½ blancken, es lange niet gegeven.
Feddrick Wattinge IIII stuvers, es lange niet gegeven.
Ysbrandt Maertenssen van Ytnyeterp II st. een oertien, es lange tyt niet gegeven.

(f. 46r)806 Arum

Hier nae volgen die landen ende renten den patroen toe Arum toecommende.

Inden eersten, XXXVII pondemaeten, leggende aenden oesterzijde vande 
buijeren, hietende Sinte Lamberts zaete.
Item een pondemate zaedtlandt, Prickstera naestgelandt.
Item V½ pondematen meeden, leggende inden Baerne Balke, over hoech ende 
leech.
Item dese voors. landen, gelden te huijer XXXIIII fl.

Hier nae volgen die landen ende renten behoorende totten pastorie toe Arum, waer aff 
heer Bocko Donije nu ter tyt possessor es.

Inden eersten, die fenne, aende welcken aender zuijderkant loept die Zijllroede, 
ende streckt all aenden Dijck toe ende leijt ende es gereeckendt voor XXII 
pondemaeten, mitten huijsteden vanden voors. pastorie ende mittet hoff 
ende een plat stuck dair aen liggende; ende mit noch drie huijsteden, up den 
welcken den eersten een op woondt, genoempt Taede Sijurdts zoen, leggende 
aenden noertwesterzijde van dat voors. huijs ende geeft jaerlicx (f. 46v) te huyer 
VII stuvers; ende up den anderen steed van drien woondt een, genoempt Broer 
Tiettinge ende gelt te huijer VI st. ende up den IIIen Wytthien Jaerichs zoon, voor 
VI stuvers. Ende van deese voors. landen worden negen koeganck verhuijert, 
ytlicke koeganck voor twee phillippus guldens; tander gebruijct die pastoer voors. 
selve ende beslaet met ses koeyen.
[306] Item XIIII pondematen, genoempt die Lange Ackeren, streckende mitden 
oestereijnde aen Sint Lambaerts saete, die welcke bijden pastoer selver worden 
gebruijct ende alse te huijer souden gaen, soudese gelden te huijer veertien 
floerenen, waer up die pastoer de voors. veertien pondematen heeft verlaeten een 
weduwe, genoempt Houck Tzier Laes zoon.

806  De folio’s f. 45r en f. 45v zijn blanco.
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Item VI½ pondematen, Frans toe Ysaerd met VII½ pondematen naestleger ten 
suijen ende gelden te huijer VI½ gouden gulden.
Item VII½ pondematen, Jacob Munckenhuijs met III½ pondematen naestleger 
aende oesterzijde, ende gelden te huijer VII½ g. gl.
Item twee pondematen, leggende bijden zuijderzijde van Wijngeterp, genoempt 
die Priesters Camp, ende gelden te huijer twee gouden gulden.
(f. 47r) Item III½ pondemaeten, Jancke Saxsnoer ten zuijden naestgelandt, ende 
gelden te huijer III½ gulden.
Item VI pondemaeten zaedtlandt oppe Hemmen, te noerden vandie laen ge-
noempt Ghennem, die Hemmen voor VI gulden.
Item III pondematen, die toe wandel gaen up den drie priesters, nu up den 
pastorie voor III gulden, op Wagsummer Zijlroedtswal.
Item IIII pondematen in Wlcke Tiettinge zaete voor II gulden, niet weetende 
den naestlegers, aengesien die possessoer niet wil voor landen bekennen sunder 
proces.
Insgelycx XVIII pondematen in Sijurd Bolle zoons zaete oppe Fennen, die oeck 
hangen onder processe ende daeromme niet weetende waer die moegen leggen, 
ende gelden te huijer achtien hoerenties gulden.
Item van Cammingha staeten ½ gouden gulden, leggende up een laen aen die 
zuijdercandt van die zijlroed.

Hier nae volgen die eeuwige deelen vanden voors. pastorie.

Item uuyt Syrsma zaete: XV blancken.
(f. 47v) Item uuyt Hermen Rommerts zaete: IIII aedelen.
Item uuyt Sytze indie Hoege Zaete: III aedelen, elck drie blancken.
Item uuyt Rinthie Geerloffs zoon zaete te Lollum: I aedel.
Item uuyt Hidde Heylckhaerd zaedte: I aedel.
Item uuyt Epe Algers zaete: I aedel.
Item uuyt Bocke Anne zoon toe Scheltinge: I aedel.
Item Sijurd Lolle zoon zaete up Fennen: II aedelen.
Item uuyt Sijbren Roerda zaete toe Lollinga: I aedel.
Item uuyt Katrijn Gerloffs zaete: II aedelen.
Item uuyt Sijbren Mennema zaete: I.
Item uuyt Franse zaete Paynnie: II.
Item uuyt Claes Sytze zaete: I.
Item uuyt Jacob Munckenhuys zaete: I.
Item uuyt Anna Wijbe zoons zaete, leggende bijdie buijeren, drie eeuige deelen.
Item uuyt Matijn Jacops zaete te Beim: III st.
Item uuyt Rintze toe Gerlum zaete: I aedel, als vooren III blancken.
Item uuyt Jelle Hinne zoons zaete: III st.
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(f. 48r) Hier nae volgen die landen ende renten behoorende totten vicarie toe Arum, 
waer aff heer Frederick nu ter tyt possesoer es.

Inden eersten, XXI pondematen fennen, die oesterzijde streckende aen Sicke 
Rijordts zoons fennen, die westerzijde aenden Zijlroed, die noerdereyndt aen 
Wlbe Sipke zoons IIII pondematen ende die zuijdereyndt aenden Kerckenwech.
Item IIII pondemaeten in Maerswaldre guedt over hoech ende leech, die 
pondemaeten ½ gouden gulden.
Item VII½ pondemaeten in Wpke Teetinge guedt, daer noch questie omme es, 
ende gelt te huijer ytlicke pondemate XII st.
Item VI pondemaeten up Baerdera Meeden, daer leyt aen die zuijderzijde Dyeto 
Sijmons weduwe, aen die noerderzijde Houck Tiaerdts weduwe, die oester ende 
westereijndt alle beijden in Dijnna landen.
Item twee pondemaeten, daer Taede Edo zoon aende oester ende westerzijde leyt.
Item vier pondematen up Ysaerdera Meeden, die pastorie van Arum up die 
zuijderzijde met VI½ pondemate, Tiaerdt Taede zoon up die noerderzijde met 
negen pondemaeten naestgelandt.
(f. 48v) Item een pondemate up Ysaerdera Meeden, aen die zuijderzijde Seerp 
smit, aen die noerderzijde Tiaerdt Teda zoon.
Item twee pondemaeten byden Hooge Tille, die westerzijde aen die patroens, die 
oesterzijde aen Sijrsma landen.
Item up die Eckeren thien pondematen, vyff pondematen zaedtlant ende vyff 
pondematen meeden, aen die zuijderzijde Katherijn Kamminga ende die patroon 
aen die noerderzijde.
Teta Baerdt ende Bocke aen Baerdt, een pondemate by Kneldam, aen die 
noerderzijde Douue Syrssma, aen die zuijder Eede Jancke zoon.
[307] Toe Rijpeyndt ½ pondemaete hietende die Baernda Balcke, leggende 
rondtomme in die patroens landen.
Summa van dese landen voors. facit LXV pondemaeten ende elcke pondemaete 
gelt een golden gulden te huijer, uuijtgeseyt VII½ pondemaeten in Wlcke 
Tiettinge guedt, elck een halff gouden gulden, als voors. es.

Hier nae volgen die eeuige deelen.

Item uuyt Sijrsma guedt: XV blancken.
Item uuyt Harmen Rommerts zoons zaete: III aedelen, elck III st.
(f. 49r) Item uuyt Sytze indie Hoech Zaete: III aedeelen, elck III blancken.
Item uuyt Rintzie Gerloffs zoen zaete: een aedeel, III st.
Item uuyt Hidde Hylgardt zaete: I, III st.
Item uuyt Epe Algers zoon: een, III st.
Item uuyt Bocke Anne zoons zaete: een, III st.
Item uuyt Syurdt Lolle zoons zaete: II, elck III st.
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Item uuyt Sijbren Roorda zaete toe Lollinghe: een, III st.
Item uuyt Trijn Gaerlff weduwe: II, elck III st.

Hier nae volgen die landen ende renten, behoorende totten prebende toe Arum, waer 
aff heer Jacob Obbe zoen nu ter tyt possessor es.

In den eersten, die steedt daer thuijs up staet mit dat achterlandt, staende aende 
noerderzijde vande kercke tArum.
Item ½ pondemaete zaedtlandt, liggende over den Daem, aenden westerzijde 
naestleger die patroons landt ende up toest den Heerenwech.
(f. 49v) Item IIII pondemaeten saedtlandt, streckende mitten zuijdereyndt aenden 
Heerenwech ende Beyma aen twest ende Anne Wijbe zoons erffgenaemen aen 
toest naestleger, ende dese voorgen. landen ghaen te halve.
Item VI koeganck, Beijema up twest ende Anne Wijbe zoens erffgenamen upt 
oest naestleger, die koeganck tauxerende op twee philippus gulden ende I½ 
pondemaeten gereeckendt voor een koeganck naeden gemeenen loop, selffs 
bruyckende.
Item XVIII pondemaeten, streckende aen tzuijd aenden ses koegangen, naestleger 
aen toost ende west als voors., gelt te huijer XV gouden gulden.
Item III pondemaeten, genoempt eenen Stering, streckende mitten zuijdereyndt 
aenden Hemrychs meer, gelt te huijer II ka[r]. gulden.
Item XXXI pondemaeten in Sickumhuysen, naestleger Hornstera, ende den 
coster aen tzuijdt.
Item III pondematen up Baerdera meeden, up tnoertoest Merswalstera terp naest-
leger, tsaemen XXVI gouden gulden.
(f. 50r) Item VI pondemaeten meeden, Dycxhornne, Agge Sijbrandts zoen opt 
noerdt ende Frans Mennema up toest naestgelandt, gelt te huijer VI gouden gulden.
Item twee pondematen up te Eckeren, tusschen salige Sicke Cammighe landt ende 
Gerlue Commer een lutgen in, mit een hoorn van een acker, selffs bruijckende, 
nochtans tauxeert den huijer op twee philippus gulden.
Item noch twee pondemaeten up Baerdera Meeden, bij Reenerde Luttick Terp, 
aen Alger Sijersma landt, selffs bruyckende, nochtans tauxeert den huijer up II 
gouden gulden.
Item III pondemaeten op Wijnmeed, Reneerde XVII pondemaeten up toest 
naestleger ende die sacrist priester up tsuyden, die pacht II gouden gulden ende 
een phillippus gulden.
Item ½ pondemaete up Saxsnoert, Scelle Helgerts erffgenamen naestlegher up 
twest, die pacht IX stuvers.
(f. 50v) Item drie priesters, te weeten die pastoer, vicarius ende die Onse Liever 
Vrouwen proeven bedienen, drie pondemaeten over Cloedam, in Sijersma landt, 
claer genouch uuytgescheijden, loepende aen Waxsummer Zijlroedt, die pacht 
III golden gulden.



610

Item noch die807 drie priesters, omtrendt negen eynssen terplandt, leggende aen 
Mertverde buijeren, up tnoer[d]oost naestleger Jelle Henne zoon, ende gaet te 
halven, noch onseker wattet sal moegen upbrengen.
Item die drie priesters voorn. mitten sacrist, twee pondematen in Jelle Hinne 
zoons guedt, twelck men nergens claerlick bevindt, noch duer eenich informatie 
van andere luyden, dan alleen int inventarium, by salige meester Loo Boniya int 
jaer van XL gemaect, waeromme niet weetende waer zij sullen moegen leggen 
ende watze jaerlicxe te pachte gelden.
Item noch die vier voorn. priesteren, ytlicke eenen halve pondemaete in Berne 
Balcke.

(f. 51r) Hier nae volgen die pachten vanden prebende voors., die salige meester Loo 
Bonna selffs ontfangen heeft, blijckende bij zijn inventarijs.

In den eersten, uuyt Syttma guedt, soe lange Wijbe Douue zoon daer up quamen, 
tontfangen: III st.
[308] Item uuyt Mennema zaet, zoe lange als Jelle leefde: III st.
Item uuyt Paynia landt, zoe lange Sijurdt leeffde: VI st.
Item uuyt Monickenhuys, zoe lange Rippert Hermen zoon leeffde: III st.
Item oppe Fennen: VI st.
Item uuyt den Hocht, nije ontfangen van tjair XI ende es: VII st.
Item uuyt Allinge zaete, zoe lange Gerbrandt leefde: IIII½ st.
Item uuyt Saexnoerdt van twee eeuwige deelen, zoe lange Epo Alger zoon daer up 
woonde, XXIIII st.
Item uuyt Gorlen, uuyt Paye zaete off uuytet terp bij Gerrit Pieters zoons fenne: 
III808 st.
(f. 51v) Item uuyt Mondlum: I deel.
Item uuyt Rincke guedt toe Luijrdt, soe lange Gerloff leeffde, ontfangen: III st.
Item uuyt Gerlue nyt ontfangen nae tjaer tweëndertich ende es: VI st.

Hier nae volgen die landen ende renten behoorende totten costers proeven toe Arum, 
waer aff heer Sybet nu ter tyt possessor es.

Inden eersten, XXII pondemaeten fenlandt, mit VI steeden daer affgeslooten, 
te weeten heer Sybets steed, Hessels steed, die costers steed XII stuvers, Jan Jans 
zoon, Griet ende Lysbethen steeden ytlick VI stuvers, pastoers fenne naestleger up 
den oesterzijde ende Hansma Fenne op die westerzijde.

807  Later toegevoegd.
808  Doorgehaald ‘X’.
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Item vyff pondemaeten, Pier Eelcka zoon naestleger op die noerderzijde, Jacob 
Pieters zoon up die zuijderzijde.
(f. 52r) Item vyff pondemaeten, naestleger up die noerderzijde Goerlummer 
Luttick Terp ende up die zuijderzijde Hansma landen.
Item III½ pondemaeten, naestleger up die westerzijde Hansma landen, op die 
oosterzijde Haya toe Reedwert.
Item twee pondemaeten, Hidde Heylgaerd naestleger up die westerzijde.
Item dese voors. landen werden by heer Sijbet ende den coster voors. selver 
gebruyct.
Item vyff pondemaeten leechlandt, die prebendarius naestleger op den noerder-
zijde ende ½ pondemate leechlandt, Jancke Sachsenoerdt naestleger, ytlicke 
pondemate leechlandt voors. XII st.

Inventarijs vanden incompsten, behoerende tot Hansema beneficium in Arum, waer 
aff Sijurdt Beyema nu int besidt es.

Item die steed daer tpriesters huijs op staet mit dat hoff, ombegraven.
Item Folckert Jans zoon steeden.
Item Hanssmae proevens fenne es groot XXX pondematen ende twee pondemaeten 
zaedtlandt voor tpriesters huys.
(f. 52v) Noch een stucke landts, streckende tusschen tvoors. huys ende den steeden 
daer Wijben Wijbren zoon ende Wijbe zijn zoons huijsen op staen, tsaemen 
gereeckendt II pondematen zaedlants.
Item op Baerdera meeden, XIII pondematen meedlandt.
Item bij Heylich Aerstera landen IIII pondemaeten, in Frans Hille zoons fenlandt, 
met dat eyndt streckende aen Paeijeme lant.
Item die jaerlicxe waerde vanden pondemaeten voors. en es nijet altyt staedich 
gelyck, dan heeft die pondemate somtyts een hoerenties gulden, daernae oeck 
weleen halve goudt gulden ende somtyts achtien stuvers, soe min, soe meer, 
jaerlicx te huijer opgebracht.
Oene Hepe zoon, als hebbende jus patronatus ofte erffgenaemen van saelige Tiedt 
Beijema, geeft te kennen datter zijn ses pondematen landen, leggende in Arum up 
die zijlroedewal, daer men vaert na Beijema, hietende die Barchcampen ofte fenne, 
afftergelaeten van saelige Tiedt voors. ende zijn belastiget mit een froechmisse.

(f. 53r) Wytmarsum

Hier nae volgen die landen ende renten, den patroen ofte kercke tot Wytmarsum 
toecommende.

Item een zaete landts groot zijnde XXXII pondemaeten, die Doeije Wijbe zoon 
nu gebruyct, ende gelt te huijer ytlicke pondemate XX st.; hier aff zijn XV 
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pondemaeten fennen ende X pondematen meeden, Tiaerdt Aeluae naestgelandt 
aen beyden zijden, ende noch VI pondematen meeden liggende bijden Oesterdyck.
Item twee pondematen in Sijurd Heyne zoons zaete, ytlicke pondemaete XX 
stuvers ende noch XII stuvers renten inden zaete voors.
Item een pondemate in Claes Brils zaete, geldende te huijer XVIII stuvers.
Item IIII½ pondematen in Jan Sijmon zoon zaete, geldende yegelick pondemaete 
XII st., ende coemen tot Sint Anna toe Witmerssum.

(f. 53v) [309] Hier nae volgen die landen ende renten, den kercke toe Oldehoeff 
binnen Bolswerdt toecommende.809

Int eerst een zaete landts, gelegen toe Witmaerssum, waer op Ysbrandt Claes 
zoon nu es woonachtich, ende zijn indie selffde zaete dese navolgende stucken 
begreepen, te weeten:
Een stucke landts, van seventien pondemaeten.
Noch twee stucken, elcx van vier pondemaeten, mit noch een pondemaete 
meedtlandt, gebroocken tot zaedlandt.
Item twee pondemaeten ende twee eynssen zaetland.
Item XXXIIII pondemaeten fenlandt, waerinne mede begreepen zijn IIII 
pondemaeten, tanderen tyden zaetlandt geweest.
Item een cleyn huyssteedt van ½ pondemaete.
Item ses pondemaeten810 leechlandt van zeer cleyne waerdie.
Noch anderhalve pondemaeten in Alberts landt, daer die landtzaete vande voors. 
zaete mede in huijere heeft.
(f. 54r) Item toe Scettens, in Jonge Seerp Oesinge zaete, zes pondemaeten over 
hoech ende leech.
Item toe Keppens, in Douue zaete, zes pondemaeten, hietende die Kerckelanden.
Item toe Tzerckwerdt, in Gattie Olpherts zaete, vier pondemaeten.
Item toe Knossens, indie zaete daer Evert Harcke zoon bewoondt, vyff 
pondemaeten over hoech ende leech, welcke pondemaeten voors. gelden toe 
huijer XIX st.
Item die steeden aen tkerkhoff, te weeten van Harmen scroers steedt drie enckele 
gulden.
Item van Pouwels cuijpers steed, twee philippus gulden.
Item van Huyge cuijpers steed, drie ende vyfftich stuvers.
Item van Willem Pieters steed, vier ende dertich st.

809  Het betreft hier Bolswards kerkgoed, dat abusievelijk hier is ingevoegd.
810  Hierna doorgehaald ‘meed’.
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Noch heeft Sijurdt tijmmerman een steedt gepacht, die noch onbehuyst es, voor 
XX stuvers jaerlicx.
Item noch uuyte steedt by Sneecker Poorte, achtien st.
Item uuyte steed by tkerckhoff, daer Claes schuijtmaeckers schuijere up staet, 
twaelff st.

(f. 54 v) Hier nae volgen die landen ende renten behoorende totten pastorie toe Wyt-
maersum, waer aff heer Robijn Schelte zoon nu ter tyt possessoer es.

Inden eersten, VIII pondemaeten fenlandt, streckende met die noerderzijde aen 
heer Jelle VI pondemaeten meeden ende mit die zuijderzijde aen Flietstra kerck-
hoff.
Item vyff pondemaeten zaedtlandt, liggende mitten oesterzijde aen heer Sytthia 
VII pondemaeten fenlandt ende mitte westerzijde aen die Ghaelaen.
Item ses pondemaeten meedlandt, leggende aen Tiaerdt Aylwa twintich 
pondemaeten fenlandt aen die zuijdoesterzijde ende mitten andere zijde aenden 
pastoers voors. landtsaete fenne.
Item IIII½ pondemaeten meedtlandt, leggende mitten westereyndt aenden 
Ghaelaen ende mit die zuijderoestzijde aen die Costers Fenne, alsoo genoempt.
Item vyff pondemaeten meedlandt up Suijder meeden, bij Aesthem legghende 
mitten zuijdwesterzijde ende heer Jelle VII pondemaeten ende mitten noerdt-
oestereyndt aen Sijmon Sijbe zoon pondemaete meedlandt.
(f. 55r) Item twee pondemaeten meedtlandt leggende up die Panckoecke bij 
Oesthem, heer Jelle naestleger aen die eene zijde mit derdehalve pondemaeten 
ende aendie ander zijde naestleger Sijoucke Doeye zoon.
Summa vanden voors. landen XXX½ pondemaeten, daer die pastoer nu selffs 
gebruijct.
Item XXVIII pondematen fenlandt, streckende mitten noerderzijde aen mijn VI 
pondemaeten meedlandt ende mitten zuijderzijde aen Dieuw toe Fellensterp.
Item VI pondemaeten meeden, streckende mitten eene zijde aen Jan Mestens 
landen ende mit die ander zijde aen Taeckle Tierck zoons landt.
Item VI pondemaeten meedlandt, leggende bij Epa Ayluva landt mit die eene 
zijde ende mit die ander zijde aen Herman Jans zoon landen up Sijerdameeden.
Item V½ pondemaeten meedlandt, streckende mitten eenen zijde aen Harmen 
Jans zoons landt ende mit die ander zijde aen Taecke Tierck zoon landt up 
Syurdameeden.
Item IIII½ pondemaeten meedlandt, leggende op Sijurdameeden; die eene zijde 
leijt aen heer Jelle VI pondemaeten ende die ander zijde aen Jelle Ryoerds landen.
(f. 55v) Item vyff pondemaeten zaedtlandt, leggende mitten westerzijde aen heer 
Sijtthie VII pondemaeten fenlandt ende mitten oesterzijde aen die pastoers fennen.
Item dese voors. LIIII pondemaeten bruyct den landtsaete, ende gelden te huijer 
LIX karolus gulden.
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Item negen pondemaeten, leggende over hoech ende leech in fenlandt, meedlandt 
ende [310] saedlandt in een cleijn zaete, hietende indie Lenze, ende zijnt leggende 
aen Sytze Douue zoon landen inden Rypeyndt ende hebben jaerlanck gegolden te 
huijer IX hoerens gulden, ende gelden nu te huijer IX karolus guldens.
Item IX pondemaeten, leggende over hoech ende leech in fenlandt, meedlandt 
ende saedlandt in een cleijn zaete.811

Hier nae volgen die jaerlicxe pachten vanden pastorie voors.

Item Douue Geltze zoon negen pondemaeten, daer gelecht zijn op een halff 
pondemate zaedtlandt, leggende toe Oesthem bij zijn huijs.
(f. 56r) Item Jacob Thie zoon in Oesthem III stuvers, daer leggende zijn op I½ 
pondemaeten meedlandt, hoech ende leech.
Item Aleph Sijurds zoon kinderen vyff deelen, daer seeckere landen in Rijpeijnd 
mede bezwaert zijnt, te weeten XII pondematen, genoempt Boernema Fen.
Item Aleph, Sijurd Aylwa kynderen noch een enckel gulden van pachten, daer up 
dat guedt leggende es in Rijpeijnd, daer Epa Aylwa op woent.
Item Johan Sijmons zoon een hoerens gulden, gelecht up een halff pondemaete 
saedtlandt, leggende up Hiddensera Terp ende up een pondemaete fenlandt, 
leggende in Nija Fen, in Jan Heyn zoon fenna.
Item Wlke Sipke zoon toe Caldehuysem, een hoerens gulden pachten.
Item Pieter Foppe zoon toe Tym, IIII stuvers pachten.
Item Fennert Lolle zoon toe Scraerd VI st., gelecht up twee pondematen meeden, 
leggende bij Homkensera Laen, daer Sipke Here zoon nu bruyct.
Item Jeth salige Peter Aggama wedue XIIII st., daer seeckere landen mede bezwaert 
zijn in tRijpeynde, daer salige Pieter Aggama erffgenamen betaelen zullen.
(f. 56v) Item Haucke Olffert VII stuvers, gelecht up Riddera ende Buwinge 
Fennen.
Item Wijbe Jancke zoon ende Binne Sijmons zoon XV½ stuvers, daer hoeren op 
ten landen toe Fliet, daer zij op woonen.
Item Ysbrandt Claes zoon, IIII½ stuvers, toe Fleet.
Item Sijoucke Doeye zoon, X st. pachten.
Item VI stuvers uuyt die zaete, dair Merck Douue zoon toe Fliet op woondt.
Item Hette Douue Claes zoons weduwe toe Bolswerdt, III st., gelecht op XV 
eynsen zaedtlandt, leggende up Fillensera terp.

811  Dit fragment is later doorgehaald.
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Hier nae volgen die landen ende renten behoerende totten vicarie toe Witmarsum, 
waer aff heer Jelle Sijbrens zoon nu ter tyt possessor es.

Inden eersten, VI pondemaeten hoijlandt, streckende mit die westereijndt aenden 
Dyck, met die zuijderzijde aen pastoers fennen.
(f. 57r) Item III pondemaeten, hietende die Streng, daer loept mit die noerdereyndt 
aen die pondemaete voors., mit die westerzijde aen pastoers landen, leggende op 
die Oldefeer.
Item noch een stucke landts, hietende Gensma Herna, dat loept mit die 
westereyndt aen die laen nae Fliet, met die zuijdtoesterzijde aen Sijoucke Doeye 
zoon landen.
Item VII pondematen fenlandt, dat loopt mit die zuijderzijde aen die laen nae 
Bomterp, met die westereyndt aen die dijck nae Arum.
Item drie pondemaeten zaedtlandt leggende met die noerderzijde aen dese voors.
Item drie pondemaeten saedtlandt, leggende up Bomterp, dat loept mit die 
westereyndt aen Bomstensera Fenne, met die oestereyndt aen Hoereterp.
Item negen pondemaeten fenlandt, loepende mit die zuijderzijde aen die feer nae 
Penghum, met die noerderzijde aen Zijurdt Aelwe laen.
Item ses pondemaeten meedlandt, hietende Wiger Meeden, streckende nae Arum, 
mit die zuijderzijde aen Jelle Ryoerds landen, met die oestereyndt an Sijurdma 
Schar, die noertwestercandt aen Haintse Matre sons fenne.
(f. 57v) Item noch II½ pondemaeten hoijlandt, hietende die Panckoeke, dat doelt 
tegen pastoers landen mitten noerderzijde ende die zuijderzijde aen Sijurde Schar.
Dese voors. landen bruyct heer Jelle nu selffs ende die weerderinge van dese es 
omtrendt XL gouden guldens.
Item VI pondemaeten ende ses eynssen leggende up Sijurda Schaer, dat loept met 
die noertwesterzijde aen die Wide Riet, met die zuijdoesterzijde aen Douue Serpt 
zoon landen, ende gelden te huijer VI gouden gulden.
Item noch IIII pondemaeten ende een halff, leggende up Swrda Schaer, dat 
loept mitten zuijderzijde aen Douue Seerps zoon terp, met die noerderzijde aen 
Rijoerdt toe Hemerts terp, ende gelden te huijer IIII golden gulden.
Item noch een stuck zaedtlands, dat leyt voor veertien eynssen, dat swettet met 
die oestereijndt aen Jucke Laes zoon landen, die westereijndt aen Syttze Douue 
zoons landen.
Item noch XVI eynssen, dat swettet met die noerderzijde aen Reijner Janckis 
landen, met die zuijtwesterzijde aen Albert Claes zoons landen.
Dese voors. landen hoeren tottet corpus.
(f. 58r) [311] Item seven pondemaeten aen fenlandt, meedlandt ende terplandt, 
leggende in Intte Bouue zoons zaete ende gelden te huijer III golden guldens.
Item het zaedtlandt in alles, heeft die vicarius voors. omme thalve nodt gegeven.
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Hier nae volgen die jaerlicxe pachten vanden vicarie voors.

Item XXIII stuvers uuyt anno Douues zoon zaete.
Item Wlbe toe Coldahuysum: XII st.
Item Sinne Tyercks zoon: XII st.
Item Peter Foppes: IIII st.
Item Pieter Agama: XVIII st.
Item Haucko toe Ziel: VIII st.
Item Bomstens: XII st.
Item Bauck Aluua: I gouden gl.
Item Hermen Jans zoon: IX butthies.
(f. 58v) Item Ysbren Claes zoon: IX butthies.
Item Gerrit Jans: IX butties.
Item Douue in Oesthem: IX butties.
Item Wigger in Oesthem: IX st.
Item Souwicke Doyes: X st.
Item ses stuvers van Atta Doytinga solvit Merck.
Item Finnert Lollis in Scraerd: VI st.
Item Het Douue Claes zoon weduwe toe Bolswert: III st.

Hier nae volgen die landen ende renten behoorende totten prebende in Witmarssum, 
waer heeren, heer Sythio H.H.812 nu ter tyt possessor es.

Inden eersten, seven pondemaeten fenlandt aen prebende huys
Item VII pondemaeten maedlandt up Thijmre meda  } selffs bruycker.
Item III½ pondemaeten op Thijmre meeda
Item I½ pondemaeten oppa Eess, een pondemaete zaedtlandt.
(f. 59r) Item VI pondemaeten, aen Houckens.
Item twee pondemaeten, in Douue Hans scher.
Item thien pondemaeten op Sijweda Meeda aen ses stucken, Sytthie Douues 
landtsaete geeft te huijer vyff fl.
Item ses pondematen aen Bonterp, Sijouka Doyges landtzaete geeft te huijer ses 
hoerns gulden.
Item ses pondemaeten in Intte Bonne zoons zaete, geeft te huyer ses hoerns 
guldens.
Item vyff hoerns guldens van vyff huijssteeden up die straet toe Witmerssum.

812  H.H. is afkorting van honorabile homo (lat.): eerbare heer, achtenswaardige heer.
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Hier nae volgen die jaerlicxe pachten.

Item uuyt Senna zaete: XII st.
Item salige Pieter Agama gued: IIII st.
Item uuyt Pieter Foppis guedt: IIII st.
Item uuyt Syoucke Doyges guedt: X st.
Item salige Aleph Sijurds zoon gued: I golden fl.
Noch: IX butties.
(f. 59v) Item uuyt Sijbolt guedt ende Galama gueden: X st.
Item uuyt Merck Douue zoons guedt toe Fleet: VI st.; noch IIII st. uuyt dit 
guedt.
Item uuyt Fennert toe Schraerdt guedt: IIII st.
Item uuyt Jacob Thie zoon guedt toe Oesthem: III st.
Item Inthe gued indie Lense: VII butties.
Item Jwka Laes zoon gued: IIII st.
Item salige Wijbe Zijbrens gued thoe Fillens: III st.
Item uuyt salige Broer Synnama zaete, acht eynssen landen, ghelt te huijer VIII 
st. ende III st. pachten.
Item uuyt die pastorie: drie butties.

(f. 60r) Hertwert

Hier nae volgen die landen ende renten den p[a]troon toe Hertwert toecommende.

Item negen pondemaeten fenlandt, acht pondematen meeden813 ende een ponde-
maten reijdtlandt, Oldecloester naestgelandt.
Noch ses pondemaeten meeden op Nijlandt, Oldecloester ende Bucke naest-
gelandt, ijtlicke pondemaete: XVII st.
Item noch uuyt Besma zaete, Oldecloester toecommende, VII st.

Hier nae volgen die landen ende renten, behoorende totten pastorie toe Hertwert, 
waer aff heer Willem nu ter tyt possessor es.

Item omtrendt XVIII pondemaeten ende XXIIII pondemaeten maeden, Olde-
cloester ten oesten naestgelandt ende Oegecloester ten westen ende gelt: XXIIII fl.
Item uuyt het guedt toe Zijns, Oldecloester toecoemende, IX pondemaeten, gelt 
te huijer: VI fl.

813  Verbeterd uit: ‘meedlandt’.
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Item uuyt het guedt toe Roerder Zijl, tOldecloester toecoemende: XVIII st.

Item814 uuyt Bosma saete, Oldecloester toecoemende: VII st.

(f. 61r)815 [312] Schettens

Hier nae volgen die landen ende renten den patroon toe Schettens toecommende.

Int eerste, die zaete landts, daer Hillebrandt nu ter tyt bewoondt, ende zijn in die 
selffde zaete dese naevolgende stucken begreepen, te weeten:
Die meeden, genoempt Seven Pondemaeten, daer leggen aen tnoerdt van Meyncke 
Claes zoon IIII pondemaeten, ende Gercke Tijerck zoon naestleger mit negen 
pondematen.
Item vyff pondemaeten op Buijer Meedt, die persoender naestleger aen die 
oesterzijde ende Seerp Oedzijnga aen die zuijderzijde.
Item IIII pondematen hietende dat Schaepelandt, Ighe Alberts zoon aen die 
noorderzijde ende dat maedelandt aen die zuijderzijde naestleger.
Item III pondemaeten, Seerp Oedzingha met acht pondemaeten op tnoerdt ende 
die pastoer op tsuydt met seventien pondemaeten naestleger.
Ende noch III pondemaeten up die Eys, naestlegeren Heijn Jans zoon ende 
Rienck Gaele zoon.
Item die fenne XI pondemaeten, naestlegeren Gercke Tiercks zoen mit zijn 
fennen aen die noorderzijde, streckende mitten eijndt aendie Zijlroedswal aen 
tzuydt ende die oestereyndt aen Heerck Taecke zoon landen.
Ende noch XI pondemaeten fennen, naestlegeren Rienck Watze zoon met zijn 
fennen aen die oesterzijde ende Jell Taedes erffven met een acker zaedtlandt aen 
die westerzijde, ytlicke pondemaete gelt te huijer achtien stuvers.
(f. 61v) Item inde zaete toe Bruijnghe Dijck, daer Jancke Oeds zoon op woont, 
thien eynssen landen, over hooch ende leech, te huijer XV st.
Item noch een cleijne zaete, leggende toe Bruijnghe Dijck, daer Emme Tiaerdts 
zoon nu ter tijt op woondt, ende zijn in dieselffde zaete dese naevolgende stucken 
begreepen, te weeten:
IX pondemaeten fennen, naestlegeren die armen toe Bolswert, daer Jacob Jans 
zoon nu op woondt, aen die noerdereyndt, ende mit die oesterzijde aen die 
Maern Dijck ende Rienck Gaele zoon aen die oestereyndt naestleger.
Item drie pondematen meeden, naestleger Rienck Gaele zoon aen die oesterzijde 
ende die zuijderzijde.

814  Hierna doorgehaald ‘noch’.
815  De vorige folio (f. 60v) is blanco.
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Item een pondemaeten leggende in Hessell Gerrits zoon landen, streckende met 
den zuijdereyndt aen die Maerndyck.
Item uuyt Ghercke Tierck zoon zaete, daer die patroon toecompt van Schraerdt, 
I½ enckel gl. rente fry.
Item van Jacob Jans zoons steedt te Brunye Dyck, XII st.
Item uuyt Meynckes zaete, dair Bonne Haytzema grondheer van es, thien stuvers.
(f. 62r) Item uuyt Rienck Gale zoons zaete, IX stuvers.
Item twee pondemaeten uuyt Rynck Lolles zaete, over hoech ende leech, ytlicke 
pondemaete gelt te huijer: XVIII st.

Hier nae volgen die landen ende renten, behoorende totten pastorie toe Schettens, waer 
aff heer Hero Douwe zoon nu ter tyt possessor es.

Inden eersten, eenentwintich pondemaeten fenne, in twee fennen gelegen; 
die Groote Fenne XV pondematen leggende achter des pastoers huijs, mitten 
oostereijndt aen thuijs voors. ende mitten westereyndt aen Hessel Gerrouts 
fennen ende mit die noerderzijde up die Zijlroedswall ende met die zuijderzijde 
aen salige Jel Taedes erffgen. fennen. Ende die Cleijne Fenne VI pondemaeten, 
leggende mitte noerdereyndt aen die Groote Fenne, mit die zuijdereyndt aen die 
Eys, met den oosterzijde aen Renck Lollis XXII eijnssen ende mit den westerzijde 
aen salige Jell Taedis erffgenamen fennen.
Item seventien pondemaeten meeden, liggende mitten oestereijndt aendie 
(f. 62v) Groene Dijck ende mit die westereyndt aen die rydwech daer die van 
Sottum rijden up die Burre Miedt, met den noerderzijde aenden patroons III 
pondemaeten ende mitten zuijderzijde aen salige Renick Gaelis IX pondemaeten.
Item thien pondemaeten meeden up Burre Mied, leggende mitten noerdereijndt 
aen Pieter Tietkis landen, met den zuijdereyndt aen Seerp Oedsinge landen, 
mitten oesterzijde aen Renick Watties landen ende metten westerzijde aen Seerp 
Oedsinge ende Hillebrant Pieters zoon, die patroons landsaeten landen.
Item V½ pondematen meeden, liggende mitter oestereyndt aenden rijdwech daer 
Sottume rijden nae den Burre Meeden, ende mitten westereyndt aen Heijn Jans 
zoons fennen ende mitte noerderzijde aent Mandelandt ende mitten suijderzijde 
op den Zijlroedwall.
Item II½ pondemaeten meeden, liggende mitten oestereyndt aen Meyncke Claes 
zoons landen, mitten noortwestereijndt ende noorderzijde Renick Bollis weduwe 
fennen ende mitten zuijderzijde Heijn Jans zoon ossefenne.
Item III pondemaeten op die Eys, dair plegen zaedtlandt te wesen, (f. 63r) 
leggende mitten zuijdereyndt aen die Maerndijck, mitten [313] noerdereyndt aen 
salige Jell Taedts erffgenaemen fenne, die twee pondemaeten mitten oesterzijde 
aen salige Renick Gaelis landen ende aenden westerzijde Heijn Jans zoons landen.
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Item thien eynssen leggende mitten noerdereijndt aen Heijn Jans zoons tuijncken 
ende mitten zuijdereyndt aen die Eys, mit die oesterzijde aen die Wech ende 
mitten westerzijde aen Reijnck Bollis eynssen.
Item ½ pondemaeten riedtlandt, leggende mitten oester ende westereynde ende 
die zuijdereijnde aen Gercke Tierck zoons landen.
Item een cleijn stuck zaedtlandt leggende aende zuijderzijde vanden pastoriehuijs, 
groot omtrendt die derdepaert van een pondemaeten.
Item dese voors. pondemaeten gelden te huijer XX st., behalven XIIII ponde-
maeten.

(f. 63v) Hier nae volgen die pachten.

Item uuyt Vincent Eynsses zoon zaete toe Broernghedijck: XVIII st.
Item uuyt salige olde Seerp Oedsinge zaete: XV blancken.
Item uuyt salige Tyalcke Douue zoon zaete: XII st.
Item salige Renick Ghaelis816 zaete: VII½ st.
Item uuyt Renick Watties zaete: VII½ st.
Item vandie kercke tot Schettiens: X st.
Item van Douue tijmmermans steedt: VI st.

(f. 64r) Burghwert

Hier nae volgen die landen ende renten, den patroon toe Burchwert toecommende.

Item ses pondematen in joncvrouwe Lutzs Ockinga zaete, streckende aendie 
oosterzijde vanden laen die streckt van Burghwert nae Hertwert, ende gelden 
jaerlicx te huyer IIII gl. ende IIII st.
Item Romcke Willems thien pondemaeten dieplandt, streckende aenden zuijder 
eg van Habel Paetinga dieplandt ende aendie noerderzijde van Sipke Geerloffs 
dieplandt, ende geeft jaerlicx te huijer seven gulden.
Item uuyter Herne III pondemaeten gehieten Sint Jans Acker, leggende aende 
oosterzijde van Gerrit Gerrit zoon landen ende aen de noortzijde van Wte voors. 
VI pondemaeten, ende geeft jaerlicx te huijer: II½ gl. I st.
Item Heijn ter Herne geeft van Betz steedt met de vruchten vanden Wech 
streckende van Paetinghe tot Heijne voors. huys: II gl.
(f. 64v) Item Jacob Sijurdts zoon ende Pieter Wiggers zoon hebben te saemen in 
huijeringe X½ pondemaeten dieplandt, leggende aenden noerderzijde van Abbe 

816  Doorgehaald: ‘Watties’.
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Folckerts landen ende aenden zuijderzijde van Claes Jans zoons landen, ende 
gelden jaerlicx te huijer: VII½ [gl.] ende IIII st.
Item Hans Gerloffs zoon thien pondemaeten817 leechlandt, streckende aende 
westerzijde van Bauck Douuis ende Fecke Bottis landen ende aendie oesterzijde 
es naestlegher Claes Jans zoon ende gelt jaerlicx te huijer: VII gulden.
Item ende heeft Hans voors. noch in huijeringe IIII pondemaeten dieplandt 
ende streckende aende zuijderzijde van Rinnert Saeckles landen ende aenden 
noorderzijde van Epe up die Bieren, voor: II½ gl. ende VI st.
Item Bauck Douuis weduwe bruijct IIII pondemaeten, leggende aendie oosterzijde 
van Baucke voors. huijs, ende gelden jaerlicx te huijer: II½ gl. ende VI st.
Item uuyt Habel Patinghe guedt: VII st. renten.
(f. 65r) Item uuyt Bierster guedt: XII st.
Item uuyt Rioerdt toe Hemerts:818 XII st.
Item uuyt Douue Jeltis guedt: III st.
Item uuyt Rinnerts guedt toe Andlahuijsen: VI st.
Item toe Hichtum in Claes Rommaerts guedt: I pondemaete.
Ende gelt jaerlicx: X st.

Hier nae volgen die landen ende renten behoorende tot den pastorie toe Burghwert, 
waeraff heer Lolle Lolle zoon nu ter tyt possessor es.

Item dat besidt groot wesende vyfftich pondemaeten fennen ende veertich 
pondemaeten meeden ende werden gebruijct van Jorrit Hidde zoon ende Sippe 
Geerloffs zoon ende gheven jaerlicx te huijer Xc gl.
Dese landen voors. hebben naestleger Romck Willems zoon ten noorden ende 
Oldeclooster ten oesten.
Item een pondemaeten toe Hichtum in Claes Rommerts saete, gelt jaerlicx te 
huijer: X st.

(f. 65v) Hier nae volgen de jaerlicxe pachtrenten.

Item Lutzs Ockingha: XXVII st
Item Sipke Geerlofs zoon: IX st.
[314] Item Auck Janckes: XVIII st.
Item Bauck Douuis: XV st.
Item Witte Syurd zoon: XII st.
Item Graets Sijbes: IX st.

817  Hierna doorgehaald ‘h’.
818  Hierna doorgehaald: ‘goet’.



622

Item Rioerdt Renick zoon: IX st.
Item Andries Seerps zoon: VI blancken.
Item Gerrit Gerrit zoon: VI blancken.
Item Heijn Douue zoon: V blancken.
Item Epe Simons zoon: III st.
Item Douue Jelte zoon: III st.

Hier nae volgen die landen ende renten behoorende totten prebende toe Burghwert, 
waer aff heer Hercko Dirricx zoon nu ter tyt possessor es.

Item dat besit, groot zijnde tsestich pondemaeten, van welcke LIII pondemaeten 
leg-gen bij huijs, hebbende bij westen ende bij noerden die Arme Luijden binnen 
Bolswert ende bij oesten ende zuijden die pastoers erfflanden, mit sommige patroons-
landen. Ende die ander VII pondemaeten leggen beslooten in Ockinge Meeden.
Summa: LX florenen.

(f. 66r) Hier nae volgen die pachtrenten.

Item Ockinga: XXXVI st.
Item Bauck Douue weduwe: XV st.
Item Hero Ockinga: XII st.
Item Siersma goet: XIII½ st.
Item Poppinga: IX st.
Item Humkema: IX st.
Item Hansma toe Hichtum: I pondemaete: X st.
Item dat luttich guedt ter Herne: XII st.
Item Vlara: VI blancken.
Item de pastoer: VI blancken.
Item Rimminghae: V blancken.
Item die Bieren: III st.
Item tgasthuys proevenen landt toe Bolswert, leggende toe Andlahuijssen: III st.

Achtervolgende de placcate, nu onlancx binnen dese landen gepubliceert, be-
roerende omme den landen ofte renten behoorende tot eenige beneficie aen 
te gheven, zoe verclaert ende gheeft te kennen Claes Jans zoon, burgher in 
Leeuwaerden, van wegen [hem zelven] ende zijn zoon, dat wijlen heer Gerrit, 
pastoer te Boesum, bij zijn leste wille ordineert heeft een leen (f. 66v) van twee 
missen, te doen waer men will, waer toe hij gelaeten ende gemaect heeft vyfftich 
hoerenties gulden tsiaers uuyt zijne gueden ende bijden besitter van tvoors. leen 
jaerlicx ontfangen worden, uuyt zeeckere gueden bij heer Gerrit achtergelaeten. 
Die bij derffgenaemen van heer Gerrit daer toe ordineert zijn, te weeten: achtien 
golden gulden min drie st. uuyt omtrendt vierendetwintich pondemaeten, 
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gelegen inden dorpe Burchwert ende grietenije van Wonseradeel toe Hemmert, 
inde zaete daer Jeppe Jaerichs zoon up woondt, als seven pondemaeten leggende 
upte Leege meeden ende acht pondemaeten upte Hoege meeden, Laes Poppe 
zoon op ten Leege meeden ende Eelcke Gerbrens weduwe ende Taecke Abbe zoon 
up ten Hooge Meeden naestleger ende IIII½ pondemaeten leechlandt, leggende 
tusschen den Hooge meeden ende den buijeren; ende noch III½ pondemaeten 
inde fennen, streckende mitten westerzijde aen Geerloffs meeden; noch een mans 
meed leechlandt, leggende bij buijeren laen; ende noch vierdalff golt gulden I st. 
uuyt seeckere landen, gelegen tOffingawier, inde zaete die Wijbe Hidde zoon 
gebruijct. Welcke voors. leen nu beseeten wordt van Eede mijn soon, die tot selve 
leen, bij derffgenamen van heer Gerrit, daer toe nomineert es.

(f. 67r) Hichtum

Hier nae volgen die landen ende renten, den patroon toe Hichtum toecoemende.

Item een zaete landen, daer Heijn Pieters zoon nu ter tyt op woondt, in summa 
groot van landen, over hoech ende leech, eenendetsestich pondemaeten, ende 
gelden te huijer: XXI gouden gulden.
Item noch ses pondemaeten landen, de patroons zaete landen voors. naestgelegen, 
dwelck Pieter Tiette zoon heeft in huyeringhe voor: II½ gouden gl.
Item noch IIII coepmans guldens landen renten, uuyt die zaete, daer Bocke 
Homme zoon nu bewoondt.
Item uuyt dese zaete, daer Claes Rommerts nu ter tyt bewoondt, een pondemaete, 
XIII st.
Ende van dese voors. landen ende renten, buijten den principale zaete voors., 
hebben die voechden gheen seeckere brieven, dan dat hij aldus kundich ende zij 
tot dese tyt, aldus wil, sonder upspraeck van een yegelijck, ontfangen hebben.
Item noch vyff enckele gulden jaerlicxe pachtrenten uuyte zaete, daer Claes 
Rommerts voors. bewoondt.

(f. 67v) [315] Hier nae volgen die landen ende renten behoorende totten pastorie toe 
Hichtum, waer aff heer Haering Rijuerdts zoon nu ter tyt possessor es.

Item dat besidt ende es groot van landen over hooch819 ende leech, tachtich 
pondemaeten ende een, aen Hichtummerdijck gelegen aen een bij malcanderen, 
ende gelt nu ter huijer: XXXIII gouden gl., somtyt min nae quaede jaeren.

819  Later toegevoegd.
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Hier nae volgen die jaerlicxe pachten.

Item Claes Rommaerts zoons zaete een pondemaete: XIII st.
Item uuyte zaete te Wolpert in Wommels, dair Douue Lolcke zoen plach te 
bewoonen: II hoerens gulden.
Item uuyt Bocke Homme zoons zaete: XIIII st.

(f. 68r) Hier nae volgen die landen ende renten behoorende totten prebende in 
Hichtum.

Item dat besidt ofte corpus groot zijnde over hoech ende leech, tsestich ponde-
maten landen ende een, gelegen mitten eene zijde aen de pastorie landen ende 
mitten andere zijden aen Hichtummefeer, behalven dat den vier pondemaeten uuyt  
dese voors. landen aen Bocke Bourmanye Leege Vinne, ende gelden te huyer:  
XX golt gl.

Hier nae volghen die jaerlicxe pachten.

Item uuyt Claes Rommerts zaete een pondemaete: XIII st.
Item uuyten zaete toe Walpert in Wommelts, daer salige Douue Lolcke zoon 
plach te woonen: II hoerens gulden.
Item uuyt Bocka Hommae zoons zaete: XIIII st.

(f. 69r)820 Lollum

Hier nae volgen die landen ende renten, den patroon toe Lollum toecommende.

Item achtien pondemaeten oef dat bij hietende der Staeten, daer Martien Piers 
zoen landzaete van es.
Item ses pondematen inde zaete toe Bersvert, daer Abbe Jaerichs zoon op woondt.
Item XI pondemaeten inde zaete toe Bersvert, daer Pier Wigla zoon op woondt, 
ende dese landen zijn den patroon toegewesen by diffinitijve sententie vanden 
grietman Johan van Heerm[a], sampt zyn mederechteren, meer Pier heeft daer 
van geappelleert.
Item noch ½ pondemaete in deselffde zaete.
Item vyffthien eynssen daer bij, inde zaete te Lollum, daer Lyuue Poppes soon op 
woondt, de pondemaete: XX st.

820  De vorige folio (f. 68v) is blanco.
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(f. 69v) Hier nae volgen die landen ende renten, behoorende tot den pastorie in 
Lollum, waer aff heer Joucke Gaetze zoon nu ter tijt possessor es.

Item LXXX off LXX pondemaeten toe dat corpus off daer by.
Item III hoerens gl. uuyt den zaete, daer heer Epe zoon op woondt, leggende toe 
Rijsselaerdt.
Item een halve enckele gulden uuyten saete tot Rijsselaerdt, daer Poppe Geerloffs 
zoen op woondt ende Tierck Hessels zoon, van zijne kinderen wegen landtheer 
van es, dwelck spiert den voors. halve gulden den pastoer voorn., ende hij heeft 
daer nijet van gegeven in XIIII off XV jaeren.
Item VII½ stuvers uuyt Luerdera zaete, daer Rincke Gerloffs zoon landtheere van 
es, meer hij heeft in lange tyt nijet betaelt.
Item III hoerenties guldens uuyt den zaete toe Beersvert, daer Abba Jaerichs zoon 
[...].821

Item twee hoorenties gulden renten uuyten zaete toe Berswert, daer Claes Jacobs 
zoon landtzaete en Tabbe Ynthie zoen toe Bolswert landtheere aff es.
Item een halff pondemaete landen inde zaete toe Bolswert, daer Pieter Wiglae up 
woondt ende questie omme es tegens Pier voors.
Item den pondemaete: XX st.

Hier nae volgen die landen ende renten behoorende totten vicarie in Lollum, waer aff 
heer Pier Hoeyte zoon nu ter tyt possessor is.

Item eenentwintich pondemaeten, bruyct selffs, de pondemate XIIII st.
Item noch omtrendt sessendetwintich pondemaeten te Berswert, de patroon met 
ses pondemaeten naestgelandt, Jaerich van [...]822 XVII pondemaeten, leget inde 
zaete.
Item een pondemaete in Rijntge zaete, de pondemaete voor XIIII st.
Item ses hoerenties guldens rente uuyt Tabbe Ynthie zaete.

(f. 71r)823 [316] Alsoo verscheijden menschen vanden dorpen in Wonseradeel 
voors. verstaen, dat die pastoeren ende priesteren voors. op verscheijden plaetsen, 
landen, renten ende anders aengegeven hebben daer questie omme es, ymmers 
daer zij gheene possessie van hebben, hebben zij mij Johan Heerm[a] gebeen hier 
bij een generale protestatie te teeckenen, bij welcken zij protesteren dat dit register, 
tot huere achterdeele, gheene geloeve zal behoeren gegeven te worden ende dat 

821  Niet ingevuld.
822  Niet ingevuld.
823  De vorige folio (f. 70v) is blanco.
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zij daer tegens in alles zallff recht gedencken toe blijven, niettegenstaende eenighe 
langhe verloope van tijde, bijden welcken dit register eenighe geloeff zouden 
moegen gegeven worden. Actum den XXXen decembris, anno XLIII.
Ende was ondergeteyckendt: Johan Heerm[a].824

[316]

824  Hierna volgen drie blanco folio’s; de bovenkant van beide laatste folio’s vertoont een vocht-
plek.
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22. Franekeradeel, Barradeel

(f. 1r) [316]
Franickerdeel

Hitzum
Herbayum
Achlum
Doengum
Ryet
Peyns
Sweyns
Schalsum
Midlum
Tzum 825

(f. 0r)826

Barradeel 827

Minnertsga
Firdgum
Tyemarum
Sexbierum
Oesterbierum
Pietersbierum
Wynaldum

(f. 1r)
Hier beg.828

825  Verder geen gegevens betreffende deze grietenij; de volgende 63 folio’s zijn blanco.
826  In tegenstelling tot die van andere grietenijen zijn de folio’s van Barradeel wel genummerd op 

de voorzijde (recto), te beginnen met folio 1r. De nummers zijn in romeinse cijfers weergege-
ven; vanwege de leesbaarheid is gekozen voor Arabische cijfers. Aan de onderzijde van folio 
1r en 1v zit een scheur in de bladzijde; folio 1v is blanco.

827  Het lijkt erop dat dit hetzelfde handschrift is als dat van de voorgaande steden en de grietenij 
Wonseradeel.

828  Bovenaan de bladzijde, in latere hand geschreven.



628

Mynersgae 829

Die landen behoirende totter kercken te Mynnersgae, bij die kerckvoechden overgegeven.

Inden eersten, seven pondematen, van welcke die drye Veck Hermanna ten 
oesten, Vincent Hermanna ten westen, Jabsmoer ten noorden, die Noordtwech 
ten zuyden, ende die vier pondematen Hermanna ten oesten, die Sylroe ten 
zuyden ende Taeke Sybren zoon ten westen, Gerbe Gerbe zoon ten noorden. 
Ende dese voors. pondemaeten gebruyct Taeka Sybren zoon die pondemaete voor 
eenen golden gl.
Noch een pondemate, heetende Sint Katherina Ponsmate, die Oest Landen opt 
zuydt ende west, Hermanna opt oest; ende dese heeft Hans Jan zoon in zyn 
gebruyckma, ende daer is questie om.
Noch honderdt pondematen min een op dat Bildt, die welcke Keyserlycker 
Mayesteyt nu in die possessie heeft.
Item noch anderhalff pondemate hietende Saeckmoers Wer, Tryn Herts weduwe 
opt noordt, die sacriste landen opt zuydt, Weck Hermanna opt oest, die Rijdwech 
opt west naestlegers, gebruyct830 Gerryt Syourdt zoon om die halve vruchten, die 
werdye anderhalff golden gl. met die lasten.

(f. 1v) Dyt zijn die pastorie landen ende pondematen in Mynnersgae, aldus overgegeven 
by mij her Alla Abba zoon, nu ter tijt pastoir aldaer, elck nae den anderen, alsoe zij 
liggen, nae goede informatie vanden herscipen ende senioers binne Mynnersgae, inden 
jaire van XVc XLIII, XXVIII decembris.

Inden eersten, die Groote Fenne aen die westerzijde des pastoers huys, met hoff 
ende huyssteed, groot omtrent vier ende twintich ponsmaeten, die Heerenwech 
int zuydt, Weck Hermanna int west, Tzyetma landen int noordt, Cellinghe 
landen ende beth Weck Hermanna int oost naestlegers.
Ende in desen831 [317] fenne hebbe ick verhuyrt Pieter Gerbren zoon thien 
kuyfganghen832 off scaeren voor een summa van vyftien golden gulden; ende 
noch es die fenne alsoe groot bij redelycke vruchtbaere jaeren, ende dyt bruyck ic 
selven met mijn twe naeste bueren, daer elck een kuyf833 hebben, dat is die somma 
dartich golt gulden, dan bij quaede jaeren is die voors. fenne zoe goet nyet.

829  In linkermarge.
830  Hierna doorgehaald ‘Sijourd’.
831  Hierna doorgehaald: ‘landen’.
832  Lees ‘kuysganghen’.
833  Lees ‘kuys’.
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Item aen die westerzijde van dese voors. fenne drie ponsmaten medlandt, Weck 
Hermanna int zuydt, Tzietma landen int noordt, Hoyta Alberts zoon int west, 
Rijoerd Hermans zoon int oest naestlegers ende dese gebruyct Pieter Gerbren 
zoon voer drye philips gulden.
Item tot die noerdereyndt van dese voors. fenne, leyt dat Lanchscot met Jaeringe 
Terp ende met een ander stuck zaedlandt ende myt een kamp medlandt, tsamen 
vyff pondematen, als vierdehalff zaedlandt ende anderhalff medlandt.
Dat zaedtlandt heeft Pieter Gerbren zoon in zijn bruychma, als te sayen ende te 
ploegen omme die halve vruchten. Ende die kamp medlandt gebruyck ic zelven, 
die werdye tsaemen ses golt gulden min achtien st.
(f. 2r) Item achter die pastoirs huys een terp zaedlandt, groot twee pondematen, 
Fonger Laetze zoon int oest, Fernye landen int west ende zuydt, des pastoirs huys 
int noordt naestlegers.
Ende dese gebruyck ic selven, die werdye elcke pondsmate twee philips gulden.
Item noch een terp groot drye ponsmaten zaedlandt, Tzyoelre Fenne int oest 
ende zuydt ende Fernye landen int noordt ende west naestlegers, ende dyt terp 
gebruyct Pieter Gerbren zoon als te sayen ende ploygen om die halve vruchten, 
ende hier staen vier arme luyden huysen op die zuyderzijde, maer zij en moghen 
nyet gheven, dan hoeren pacht is twee golden gulden ende hoere steden zijn van 
dat terp ende Tzoerlzre Fenne affgegraven, die waerdye van elcke pondemate twee 
philips gulden.
Item Tzoelzre Fenne, myt dat ver zedlandt achter Sijbren Douwins huys, 
streckende van die bueren aff nae die Tylle, Weck Hermanna over die Sylroe 
int oest, die bueren int noordt, die Tylle int zuydt ende Fernye landen int west 
naestlegers, tsamen elffve pondematen; dat ver zedlandt gebruyct Pieter Gerbren 
zoon om die halve vruchten thoe sayen ende ploegen ende die fenne gebruycken 
die bueren, als bij goede vruchtbaere jaeren thien oft elfftehalff kuysgangen, elcke 
kuysganck twee golden gulden.
Ende doer deze fenne gaedt eenen gemeenen rijdwech, daer die gemeynte doer 
moet rijden met hueren hoy ende koeren, alsoe dat men swaeren hecken ende 
heckstocken moet holden, myt yser haecken ende grendelen bij dese fenne voors. 
ende een doer thoe ordonneren daer dese op ende toe sluyt, ende dese last moet 
die pastoir houden, met alle andere lasten, dat jaerlijcx bijden floreen rente 
getaxeert wordt, als van dycken, wegen, paelen oft anders, soe estimere ick, dat 
dese voors. fenne jaerlijcx opbringht sesthien oft zeventhiendehalff golden gl., 
(f. 2v) met dat ver zaedtlandt voors., mer sol men dese voors. fenne verhuyeren 
by die pondemaeten, soe solde die werdie nauwe wesen twaelff golden gulden, 
daerom dat zij dat eene jaer voele beter is dan dat ander ende bij sommige jaeren 
nyet halff zoe voele mach voeden.
Item noch over die tylle acht pondematen, heetende Oxene Fenne, ende is 
gedivideert in twee stucken ende leyt by een ander, elck stuck vier pondematen, 
Weck Hermanna int oest, het Muncke Ver int zuydt, die Rijdtwech int west, dye 
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Tylle int noordt naestlegers, ende hier staedt een huys op daer Sijpt Heyna zoon 
toecompt.
Ende van dese voors. acht pondemaeten gebruyct Pieter Gerbran zoon die seven 
voor seven golt gulden, ende Sijpt stede is een pondemate twee golden gulden, 
dat is die acht pondematen tsamen neghen golden gulden.
Item daer aen liggen noch twee pondematen zedlandt, heetende dat Muncke Ver, 
Weck Hermanna int oest ende zuydt ende dese voors. Oxene Fenne int noordt 
ende die Rijdtwech int west naestlegers.
Ende dese gebruyct Pieter Gerbren zoon als te sayen om die halve vruchten, ende 
die werdie estimere ick op drye karolus gulden.
Item daer aen noch twee pondematen medlandt, Weck Hermanna int oest 
ende zuydt, het Muncke Ver int noerdt ende die rijdtwech int west naestlegers, 
gebruyct Pieter Gerbren zoon voor twee golden gulden.
Item noch acht pondematen dair die wallen om ende om zedlandt zijn, altsamen 
seven834 pondematen medlandt ende een (f. 3r) pondemate zedlandt, Weck 
Hermanna int oest, zuijdt ende noordt ende die rijdtwech int west naestlegers.
Het zedlandt gebruyct Pieter Gerbren zoon om die halve vruchten ende het 
medlant gebruyck ick selven, die werdye tsamen seven golden gulden.
Item noch twee pondematen greydlant, beclempt in Oerck Poppis landen, daer 
nu ter tijt Trijn Herts weduwe woent, ende dese twee pondematen gebruyct Trijn 
Herts voor twee golden gulden.
Item noch vier pondematen leeglandt, heetende die Meer, Oerck Poppis int 
noordt, dat gasthuys int noerdt op die Sylroewal ende Popka Gretinga int oest 
naestlegers, ende dese gebruyck ick selven, die werdie vier golt guldens.
[318] Item noch drye pondematen medlandt, heetende die Hoycke, ende in dese 
drye pondematen is een cleyn wal zedlandt, gebruyct Pieter Gerbren zoon dese 
drye pondematen voor drie philips gulden, Jan wever int oest ende west, Weck 
Hermanna int zuydt ende Albert Claes zoon int noordt naestlegers.
Item van alle desen voors. landen drage ende houde ick selven die lasten, dat 
jaerlijcx bijden floreen rente getaxeert wordt, van dijcken, palen oft anders, 
behalven dat Pieter Gerbren zoon in der jaerlijcxe taxatie mij thoe hulpe koempt 
in elffve florenen rente, met die gemeyne gemeente vande taxatie Jacobi ende 
Martini ende ander lasten, die jaerlijcx getaxeert wordt.
(f. 3v) Item noch835 soe heeft die pastorie pachten uuyt huyssteden ende zaeten 
jaerlijcx.
Item Albert Zuydt steedt op die Hoege Bueren: II golden gl.

834  Er staat bij vergissing tweemaal ‘seven’; tweede keer in de tekst weggelaten.
835  Later toegevoegd.
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Item naest die pastoirs huys Aryaen wever: XXIIII st.
Item Tyerd Sasker zoon steed myt Pieter Gerbren steed: XIIII st.
Item noch op dat noordt eyndt van Tzyoelzre Fenne heeft die pastorie elve 
steeden, daer huysen staen, beloopende tsamen: VI golden gulden.
Item noch uuyt836 een ponsmate landts liggende in Minnersgae, buyten die Olde 
Dyck in Fersma staeten, dair nu ter tijt Tyerdt Tzumma zoon woondt, XII st.
Uuyt Collinghe guedt: XV st.
Item uuyt dat goedt op die Meeden, dair Jan Jans zoon op woent: IIII½ st.
Item uuyt Sceltinghe goet, dair nu ter tijt Eyse Brotrijck zoon woent: VII st.
Item uuyt Aede Douwe zoon zaete: VI st.

(f. 4r) Dyt zijn der vicarie landen in Mynnersgae ende ponsmaten overgegeven bij mij 
her Joannes, vicarius nu alhier, onderricht van vromme olde inwoender desselffs dorp 
Mynnersgae voors.

Inden eersten, zoe heeft die vicarie ses pondemaden grey[d]landt, myt huysstede 
ende hoff, Weyck Hermanna naestleger opt oest, Scheltinge Wech op het west, 
Ysse landen op het noordt, die waerdich zijn jaerlijcx ses golden gulden, mer ick 
bruyck ze selven, soe estimeer ick ze, nae dattet lant naestgelegen gelt, een yder 
ponsmaedt eenen golden gulden.
Item noch ses pondemaeten liggende op die Theda, Hermanna landen naest-
gelegen op het noordt, die Sylroe op het oest, Syttze Tyerdts zoon op het zuydt, 
die prebende op het west.
Ende een yder ponsmaet zolde oyck wel gelden eenen philips gulden, mer ick 
bruyck ze oyck selven.
Item noch VII pondematen Lynghe landt, liggende op die Sylroewal met die 
noordoesterzijde ende die zuydtwesterzijde Hantzema landen naestgelegen ende 
oyck die prebende landen; die drye vanden seven bruyct Fonger Laertze zoon, 
ende gelden te huyer jaerlycx drye keysers gulden, ende die vier bruyct Jacop 
Thomas zoon ende gelden jaerlijcx te huyer vyff philips gulden.
Item noch VII pondemaeten, leggende in Aede Douwe zoon guedt op die Theda, 
die vyff naestgelegen dat Jupelandt genoempt, met die noordtwestera zijde ende 
die zuydwestera zijde aen Aede Douwe zoon lant naestgelegen, ende die twee 
van die seven voors. liggen rontom in Ade Douwe zoon landt voors. ende gelden 
jaerlijx te huyer vyff golden gl.
(f. 4v) Item noch vier pondematen pleech die vicarie voors. te hebben, maer die 
staen nu in sequester ten Hove van Vrieslandt, noch noyt gehadt hebbe bij mijne 

836  Later toegevoegd.
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tijden, mer mijn predecessoers hebbensse gebruyct, dus zoe kan ic daer nyet 
voer respondeeren, ende dese selve landen liggen aen Westerdyck, in die Kaen 
genoempt, die drye aen die noorderzijde van Westerdyck ende dye eene aen die 
zuyderzijde van Westerdyck, recht van die drye voors. over.
Item noch zoe heeft die vicarie een cleyne saete landts, groot wesende vierthien 
ponsmaten, daer nu een lantsate op woent, genoempt Hans Jans zoon, ende 
gelden jaerlijcx te huyer elff golden florenen ende deese voors. landen liggen in 
diversche plaetsen, nochtans allen in Mynnersgae.
Dyt zijn die landen die daer hoeren tot die vicarie voors., als te weten in summa 
vyfftich pondematen, mer nu nyet meer dan sessenviertich, nu dat die vier 
pondemaeten aff zijn, die nu staen inden Hove van Vrieslant in sequestri ende ick 
ze noyt hebbe gehadt in myn guedt.

Die pachten totter voorschreven vicarien behoirende.

Item uuyt een ponsmaet landts liggende in Reersma staten, heeft die vicarie 
jaerlijcx: XII st.
Item uuyt Sillinge guedt, jaerlijcx: XV st.
[319] Item uuyt Scheltinge guedt, jaerlycx: VII st.
(f. 5r) Item uuyt Aede Douwe zoon guedt op Theda, jaerlijcx VI st.
Item uuyt Jan op die Theda goet, jaerlijcx: IIII½ st., mer hij wilt ze nyet wel 
bekennen.
Item noch uuyt een saete landt liggende op die Hoege Bueren, daer nu her Hessel 
op woent, jaerlijcx: I golden gl., die pastoirs stede naestgelegen op het zuydt ende 
Watze Pieters naestgelegen op het noordt.

Onze Lieve Vrouwe prebende te Mynnersgae, die ick heer Hessel Gaucke zoon nu 
bediene.

Heeft de voors. prebende acht ende viertich pondematen landts, alle liggende 
binnen Mynnersgae, in diversche menichfoldige plaetzen, goedt ende quaedt, 
van welcken heeft Freryck Syurdt zoon sestehalff gehuyrt, de ponsmaet voer een 
enckel gulden, liggende in ost an Hermanna landt, int zuydt aen die Sylroe.
Item Romcke Hessels zoon heeft drye pondemaeten, die ponsmaet voor eenen fl., 
liggende om ende om in Hermanna landt.
Item Haucke Claes zoon heeft oyck drie pondematen gehuyrt, die ponsmaet voor 
een golden gulden, liggende indie Hoeghe Beurten, int noordt aen Hermanne 
landt, die ander naesten kan ick nyet bevragen.
(f. 5v) Item Tzaling Garwyncke zoon heeft vyff pondematen gehuyrt, de ponde-
maete voor een fl., liggende achter Lyuwe Jacops zoon huys inde Bentten, in een 
stuck om begraven.
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Item Tyerd Tzumme zoon heeft vyff pondematen gehuyert, die ponsmaet voor 
een flor., liggende int zuydt aende vicarie, int oest aen Watze Peters zoon, int 
noordt aen Eesse landt, int west aen die Olde Sylroede.
Item Menne Gerbe zoon heeft zes pondematen gehuyert voor zes philips gulden, 
liggende int west ende noordt aen Lijonye landt, int oest aen Gerbe Rentze landt, 
heetende de Oxene Fenne.
Noch heeft Menne voors. drie pondematen voor drie philips gl., liggende opt 
zuydt837 aen Lijonye, opt west aen Alydt Arents lant, opt noordt aen Folpte smidt 
landt, opt oest aen Lijonye landt.
Item Abbe Tyerck zoon heeft drye pondematen voor drie philips gl., liggende op 
die Merne, opt zuydt aen Lijonye, opt oest ende noerdt aen Tietse landt.
Item Hans Jans zoon heeft vier pondematen voor vier philips gl., liggende in twee 
verscheyden stucken, oyck op die Merne, aen Folpte landt.
Item Feer Tyerdt zoon heeft drie pondematen voor drye fl., liggende838 toe 
Westerdyck, int zuydt aen den Heerenwech, int west aen Hanye landt.
(f. 6r) Item Gaert Feddis Hanije heeft anderhalff pondemaete voor anderhalff 
golden gulden, liggende mest om ende om in Hanije landt.
Item zoe laete ick vier pondematen ploegen om die halve vruchten, en daer anders 
gheen huyer voor, de twee ploecht Frerijck Sijurdt zoon ende dander Wyger zijn 
zoen.
Item Fed Mennes weduwe twee pondematen, die pondemate voor een philips 
gulden.
Item noch uuyt Sellinge goet, jaerlijcx: XV st.
Item uuyt Eesse guedt bij de Laen: VII st.
Uuyt Ade Douwe zoon goedt ende Kornfenster goedt, tsamen: VI st.
Aldus ist de grootheyt ende jaerlijcxe waerdinge vande voors. prebende, nae mijn 
beste wetenscap.
Item noch XVI st. uuyt die steedt op die Hoege Bueren ende uuyt Jancke goedt 
op die Meden, negen bottyes.

(f. 6v) Dit zijn die landen, behoirende totter sacriste te Mynnerschae, die ick her 
Cornelius Sids zoon ben bedienende, als landen ende pachten, myt die lasten die daer 
zijn, die ic her Cornelius houden moet.

Inden eersten, die landen, huyssteed ende hoff, myt twee ander steden, met die 
fenne, tsamen gerekent vier pondematen, die twee steden bij mijn huys I½ fl. 
ende die fenne van drije koegangen selffs bruyckende, Hermanna toe noorden, die 

837  Verbeterd uit: ‘oest’.
838  Hierna doorgehaald ‘aen Hanije landt’.
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Heerewech ten westen ende zuyden, Engel Sipkes weduwe ten oesten naestlegers.
Ten anderden, ses pondematen in Rollinga weer, die Oude Meer ten oosten, 
Taecke Sybrant zoon ten westen ende ten zuyden ende Hermen Gerrout zoen ten 
noorden, selven bruyckende, die IIII dorre weydlandt, die twee halff saedinge.
Noch drie pondematen, halff saedinghe, Hermanna opt zuydt, Sackmoers wer 
opt noordt, die Meedwech opt west.
Noch thien pondemaeten meedtlandt op Mynnersgae Meden, die ick al selffs 
bruyckende ben, die jaerlijcx omtrent fijff ofte fyfftehalff koehoy opbrinckt, dat is 
die Hoexte, die vier pondematen Hermanna opt zuydt, Jan wever opt oest, Albert 
Claes zoon opt noordt, Dirck Nittama opt west naestlegers.
Noch vier pondematen, Ade Douwe zoon opt zuydt, die Medewech opt oest ende 
noordt, [320] Jelger opt west, die ick selffs ben bruyckende.
Noch twee pondematen, in Schelte Beynten genoempt, die Sylroed opt zuydt, 
Hermanna opt oest, die capelle opt west, Ymge Wybe zoen opt noordt naestlegers; 
dit zijn die thien pondematen meedlant.
(f. 7r) Noch ses pondematen, liggende in Gerbe Gerbe zoon fenne, die ick selff 
ben mede bruyckende met Gerbe, ende wat ick selve nyet beslach, daer geeft 
Gerbe voor die pondemate een fl., want wy bruyckent tsamen ende Gerbren ten 
noorden ende oesten, Sellinge staeten opt west, den Heerenwech opt zuyden.
Noch een halve pondemaete in Folto staten, halff saedinge, Eentsama staeten opt 
west ende Folte opt noordt, oest ende zuyden.
Noch een pondemate thoe Westerdyck in Tyardt Tzomma zoon staeten, liggende 
bij die Zeedyck, Gerbe Renge zoon opt noordtoest, Tzalingh opter Scellinge opt 
west, die waerdye is nae ouder gewoente XII stuvers, mer het wordt my qualijck 
betaelt.
Noch negen eynssen landts, ligende in Alma staten beclimpt, Alma staten 
naestlegers, verhuyrt XII stuvers.
Noch een cleyn acker landts in Feerge staten, beclimpt in Feerge staten.
Dit zijn de landen daer ic, doer informatie van oude stemmen, die grootheyt ende 
naestlegers van onderrecht ben ende anders nyet weet.

Dit zijn die pachten, die der sacrista proeven thoecoempt.

Inden eersten, uuyt Sellinge guedt: IIII½ stuvers.
Ende uuyt Scellinge, daer Eese op woent: VII st.
Uuyt Ade Douwe zoon guedt: VI st.
Ende Jan Id zoon guedt: IIII½ stuvers.
Item uuyt Feycke Douwe zoon guedt: XVIII st.
Ende uuyt Claes Douwe zoon guedt: XII st.
Noch uuyt een steede op die Hoege Bueren, daer her Hessel op woent: XVI st.
Noch uuyt die staten, daer Haucke Laes zoon op woent: XVIII stuvers.
Item dit zijn die lasten daer op de sacristie hoert, als wyn ende misbroet voer IIII 
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presters, die swaerheyt vanden clocken, dat halve koer te singen, met die touwen 
aen die clocken ende al wat een coster behoirt etc.

(f. 7v) Ick Hoyte Alberts zoon toe Mynnersgae, als curator totten goederen van 
Offke Offke zoon, mynen huysfrouwen broeder, doe kundt dat Offke voors., 
een kindtskindt van Atte Haytzumma saliger gedachtenis respective, ys gewyt 
op dat jus patronatus, genoempt dat capelle vrij leen toe Mynnersgae, staende 
voorden huyse van Haytzumma, dwelck gefundeert ende uuytgecomen is van 
Atte Haytzumma voors., oudtvader van Offke voors. respective, ende is een 
aenhangen van Haytzumma voors.
Seght oyck, dat tot denselven jus patronatus voors. zijn een ende twintich ponde-
maten landts, gelegen toe Firdghum, op dat noordt van Taecke Roorda landen, 
ende zijn gelegen in ses verscheyden stucken ende gelden nu te huyere XVIII 
gouden gulden jaers, te weeten dese naescreven stucken.
Dat eerste, dat huys myt dat terp, daer Hans Matys nu ter tijt in bruyckma heeft, 
ende hebben haeren naestlegers, te weeten, ten oesten, zuyden ende noorden 
Watza Roorda landen, daer Jelger Luwa zoon nu in bruyckma heeft, ende ten 
westen die Rijdwech, dan weeten mij opt zekers nyet te zeggen hoe groet die selve 
zijn, dan in summa een ende twintich pondematen als voors. is.
Dat tweede, genoempt die Fynne, hebbende zijnen naestlegers, te weeten, ten 
oesten, zuyden ende noorden Watza Roorda voors., ten westen den rijdtwech voors.
Dat IIIe stuck, hyetende Atte fyn, hebbende ten westen den Wech voors., ten 
oesten Verssumma landen daer Jancke nu bruyct, ten noorden de sylroede met 
Watza Roorda voors. landen, ten zuyden die landen daer Hermen Pieters zoon 
styepkinderen toecompt.
Dat vierde stuck, liggende op Firdghumma Meenschaer, hebbende ten oesten839 
(f. 8r) Sybe Luwe zoon, ten westen Meynnert Jans zoon, ten noorden costers, ten 
zuyden Pieter Folckerts landen voor naestlegers.
Dat Vte stuck, oeck op Firdghumma Meenschaer voors., ende heeft zijn naestlegers, 
te weeten Jets Lamberts ten oesten, Ede Nytze zoen ten westen ende noorden, 
Sicke Deye zoon ten zuyden.
Dat VI stuck, liggende in Firdghumma voors. leeghlandt, hebbende zijnen 
naestlegers, te weeten Hilbrant ten oesten, Harman ten westen, Hilbrant ende 
Harmen tsamen [321] ten noorden ende die pastoirslanden ten zuyden.
Dese voors. landen, liggende te Fyrdghum, behoiren tot dat jus patronatus, 
genoempt dat capelle frijleen te Mynnersgae ende zijn in summa XXI pondematen, 
ende gelden te huyr des jaers achtien gouden gulden als voors. is.

839  Hierna doorgehaald ‘ten westen’.
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Seght voorder, dat noch tot den selven beneficie voors. zijn darthien pondematen 
landts, gelegen binnen Mynnersgae, ende zijn gelegen in vier verscheyden stucken 
ende wordden nu nyet verhuyrt, dan bijden fundatoers respective ten halven 
gegeven ende selven gebruyct, dan meynt, soe verre men den selven verhuyerde, 
solden jaerlijcx gelden thien gouden gulden.
Ten eersten, een stuck daer Anne Sijbrants zoon ten halven heeft, groet zijnde 
drye pondematen, ende hebben hoeren naestlegers, ten oesten, zuyden ende 
noorden Anna Sybrants zoon voors. landen ende ten westen die huystede daer 
Hoyte ende Offke toecompt.
Ten IIen noch een stuck, daer bij eenen Gerbe Gerbe zoon ten halven gebruyct 
wordt, groot zijnde drije pondematen, ten oesten Taeke Menne zoon landen, 
ten westen den Rijdtwech, ten noorden den Ouden Dyck, ten zuyden den Myl-
wech.
(f. 8v) Ten IIIen noch een stuck, groot zynde vyff pondematen maedlanden, ende 
wordden gebruyct by Hoyte voors. ende hebbende hoere naestlegers, Hoyte ende 
Offke voors. landen ten oesten ende westen, Gerdt Luues weduwe landen ten 
zuyden ende ten noorden den Rydwech, Jelger Tyerck zoen, met die landen, daer 
Anna Jacops zoon nu ter tyt bruyct.
Ten IIIIen noch een stuck, groot zijnde twee pondematen, liggende op die Beyten, 
ende wordden oyck gebruyct by Hoyte voors., ende hebben hoere naestlegers, 
te wetene, koster ten oesten, Zytze Tyerdt zoon ten westen, Jetze Bywe zoon ten 
noorden, den Rijdwech ten zuyden.
Ende zijn hiertoe noch vyff gouden gulden rente jaerlijcx uuyt Fernye guedt, 
daer Thonis saliger gedachtenisse, zijnde curator van Offke voors., daertoe heeft 
gesteldt voer den aere bruyckinge, daer hij vanden capelle landen liggende opden 
Dronrijp gedaen heeft.
Ende noch III gouden gulden jaerlijcxe renten uuyt Sellinge goedt toe Mynnersgae, 
soe ick anders voor die waerheyt nyet en weet, want sommige seggen dattet landen 
solden wesen ende sommigen van werde renthen.
Dese voors. landen ende renten behoiren tot dat jus patronatus voors. ende zijn 
gelegen als voors. is.

(f. 9r) Dit zijn der capelle landen, overgegeven bij ons in Mynnersgae, by olde vaders 
onderrecht, desselffdes corpus voors.

Inden eersten, soe heeft die capelle vyff pondematen, liggende op die meda van 
Minnersgae, Hermanna landen naestgelegen op die oersterzijde ende op die 
westerzijde naestgelegen Gerdt Feddes landen, ende die waerdye jaerlijcx een yder 
ponsmaet een keysers gulden, zoe gelden die landen daer om ende aen.
Item noch twee pondematen in die Beynten, die sacriste landen naestlegers op dat 
noordt ende Intze Wybe zoon op het zuydt naestgelegen, ende gelden jaerlijcx te 
huyer een yder ponsmaet eenen philips gulden.
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Item noch drie pondematen in die Kyegen, daer Gerbe Gerbe zoon nu bruyct, 
ende Doeke Warta naestgelegen op het noordt ende Hermen in die Winckels 
erven op het suydt naestgelegen ende die waerdye van een yder ponsmaet eenen 
golden gulden.840

Item noch drye pondematen, liggende bij Anna Sybrants fenne, op het west aen 
Westerdyck, een yder ponsmaet eenen golden gulden.
Item noch een steed lants aen Westerdyck, daer nu een weduwes huys op staet, 
jaerlijcx geldende te huyr een golden croen.
Item noch drie golden gulden rente uuyt Sellinge guet jaerlijcx.
Item noch vyff golden guldens rente oft vyftehalff golde guldens rente, jaerlijcx 
uuyt Fernye guet.
Hoewel dat dese landen voors. soe veel jaerlijcx te huyr gelden, als (f. 9v) boven 
gespecificeert is, soe hebbense nochtans, over ytlicke jaeren voorleden, van veel 
minder huijr geweest dan zij alsnu gelden.

Verclaringe van een saete landts, geheeten toe Yedsma, liggen binnen den dorpe 
Firdigum, toebehoirende de capelle toe Mynnersgae.

Inden eersten, anderhalff ponsmaet zaedtlant met die huyssteede.
[322] Item die fenne, groot zijnde achtehalff ponsmaet.
Dese voors. landen zijn liggende ende aen alle zijden beclempt tusschen meester 
Wattye Roorda toe Cubaert zijn landen, behalven opt oost eenen naestleger 
genaempt Ade Wittye zoon, als meyer van dien.
Item thien pondematen saedtlant ende greytlant onder een ander, meester Wattye 
voorn. opt noordt,841 Jancke toe Oersum als meyer opt oest, Hermen Pieters zoon 
opt zuydt ende Taecke Roerda opt west naestlegers.
Item een ponsmaet, zaedlant ende greytlants onder een ander, Ade Wyttye zoon 
voors. opt zuydt, Gerdt Claes weduwe opt noordt, Pieter Folckerts zoon opt west 
ende Wybe Lamberts zoon opt oest naestlegers.
Item vyff pondematen zaedlandt ende greytlant onder een ander, Ade Wyttye 
zoon voors. opt noordt, tpastoirs proevens842 landen opt west, Feycke Douwe 
zoon opt oest, Sycke Doye zoon opt zuydt naestlegers.
(f. 10r) Item noch een ponsmaet, die costerijes provens landen opt noordt, Pieter 
Folckert zoon opt zuydt, Gert Claes weduwe opt oest, Meynert Jans zoon opt 
west naestlegers.

840  Aan de rechterzijde van dit fragment zit een inktvlek, deels in de rechtermarge.
841  Doorgehaald ‘oost’.
842  Later toegevoegd.
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Dese voors. saete wordt gebruyct van eenen, genaempt Hans Mathys zoon 
ende gelt in alles jaerlijcx te huyr sesthien enckel gl. ende is inden aenbringh 
voor achtehalff enckel gulden ende is vanden voorn. meyer over ytlijcke jaeren 
gebruyct jaerlijcx voor thiendehalff gelijcke gls. voors.

Hier aan toe.843

Firdgum 844

Dit navolgende zijn die grootheyt van die pondematen lants vanden patroen van 
Firdghum.

Ten eersten, die fenne myt een stuck845 zaedtlandts, onder die fenne liggende, 
ende zijn groot vyftiendehalff pondematen, naestleggenden opt zuydt tpastoirs 
landtzaete, opt west her Foppo toe Tyemarum, opt noordt Tyaert Jans zoon, opt 
oest Firdgumme Leen.
Ten anderden, een pondemate in Hoijxene landt, naestleegnooten opt west 
Lolcke Lyuwe zoon, dorprechter van Tyemarum, opt noordt Sybbel Jans zoon, 
opt oest Jan Sijurdt zoon.
(f. 10v) Ten derden, een pondemaete saedtlandts opt terp, naestleegenooten 
Taecke Roorda aen allen canten: opt zuydt, opt west, noordt ende oest.
Ten vierden, vyftehalff pondematen meeden liggende op Firdgumme Meeden, 
naestleegenoten zyn dese: opt zuydt die pastoir van Firdgum, opt west Meynert 
Jan zoon op Zwaerdebueren, opt noordt Hans Mathijs zoon, opt oest Firdgumme 
leege leen.
Ten vyften, drie pondtmaten op Firdgumme Meeden, naestlegnooten zijn opt 
zuydt die coster van Firdgum, opt west den Hemrijcx Meer, opt noordt Geert 
Claes weduwe, opt oest Firdgumme leege leen.
Somma sommarum vier ende twintich pondematen, die welcke gebruyct Pieter 
Folckerts zoon lantsaete ende gelden toe huyer vierthien golt gulden, vry gelts.

Dit zijn die groetheyden van die landen ende renthen, ofte jaerlycx incompsten van 
die pastorie in Firdigum.

Ten eersten, ses ende dartich pondematen landts, daer Sicko Sicko zoon 
die landtsaete gebruyct, liggende altesamen aen een stuck, van welcker zijn 

843  In latere hand; dezelfde hand als van ‘Hier beg.’ op f. 1r.
844  In linkermarge.
845  Hierna doorgehaald ‘landts’.
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naestliggende landen ende leegenoeten, die kerck ende Taecko Roorda landen 
opt zuydt ende Bange landen ten westen, de patroenslanden met Rijordt Alberts 
zoon op noordt ende Geerdt Claes weduwe landen opt oest, ende gelden te huyr 
viertich golden gulden, van welcken hy weder cort den halve scattinge in allen 
dingen.
(f. 11r) Ten anderden, vyff pondematen fennelandt, liggende bijden Olden Dyck, 
welcke Jan Cruyes gebruyct ende naestleegenoten zijn Geerdt Oeds weduwe opt 
zuydt, Trijn Boetes opt west, Geert Oedts weduwe voors. weder opt noordt ende 
Jan Cruyes selven myt ander landen opt oest.
Item noch drije pondematen op Tyemarumme Meden, daer Jan voors. oyck 
gebruyct, heer Foppe van Tyemarum opt zuydt ende west, Jacop Pieters zoon opt 
noordt, die begynen van Tyemarum opt oest.
Item noch drie pondematen op Firdgumme Meden, daer Jan voors. gebruyct, 
Herman Herman zoon opt zuydt, Taecke Roorda opt west ende Hans Mathijs 
zoon opt noordt ende Hillebrant Jans zoon opt oest, welcke voors. pondematen, 
die Jan voors. gebruyct, maecken in summa elff pondematen ende gelden te 
huyer twaleff golden gulden.
Ten darden, ses pondematen meeden liggende op Firdgumme Meeden, daer 
ick selffs gebruyck, naestleegenooten zijn Hans Lyuwe zoon ende Meynert Jans 
zoon ten westen, Pieter Folckerts zoon ten noorden, Eede Witze zoon ten oesten, 
Tyaerdt Taede zoon opt zuydt, ende naer mijn estimatie ofte werdinge [323] 
solden ze wel gelden, gelijck oyck andere naestliggende landen een golden fl., 
facit sex.

(f. 11v) Tyemarum 846

Die landen vander kercken te Tyemarum

Inden eersten, Jan Jacob zoon heeft in zijn huyer X pondematen voer VI gulden 
ende die vier liggende aenden Dyck ende die VI op die meden.
Item Sijbren Jolle zoon VII pondematen voer IIII gulden, liggende opte Meeden.
Item die Susteren van Tyemarum VII pondematen, voer IIII golden gulden.
Item vier pondematen wel gemeten saetlandt, dat gaet te halven ende leyt in 
Taecke Roerde land, beswaert myt een eewich lampe.
Pieter Eeke zoon II pondematen, voor I½ gulden te huyr.
Tzaling II pondematen voor I½ gulden, aen Lidme lant.
Hermen op die Meeden I pondemate voor ½ gulden, aen Taecke Roorda landt.

846  In linkermarge.
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Item Bauck Takes, I gulden rente uuyt hoer guedt.
Item Jettze op die Meeden, XII stuvers jaerlijcx.
Item II½ pondematen saedlandt te halven, bij Taecke Herema lant.
Summa XXXVII pondematen, XXI gl. renten.

(f. 12r) Die grootheyt vanden landen behoirende totter vicarie van Tyemarum.

Int eerst, die fenne achter thuys X pondematen, naestgelegen aen die westerzijde 
Schelte Lyauckema ende die pastorie te Tyemarum, aen die oesterzijde die 
prebende te Tyemarum.
Ten anderden, daer aen VII pondematen ende XII pondematen, daer Jarich heeft in 
zyn huyr, naestlegen aen die westerzijde Johan Gerbranda myt Hessel Martne zaliger 
gedachtenisse erven, ende aen die oesterzijde die van Lidlum, met ytlycke anderen.
Daer nae vyff pondematen over de Hoege Zyl, die pastorie naestlegen aen den 
oesten ende Taecke Roorda ende Anne Roorda aen die westerzijde.
Ende noch twee pondematen op die Kloyeren, Schelte Lyauckema opt noordt 
naestleger, Ryudts Thomas opt west.
Item VII½ pondematen op die Groote Uuytmeeden, die pastorie naestlegen, 
Tyemarum opt die westerzijde ende die Susteren Tyemarum aen die oesterzijde.
Ende noch III pondematen op die Lutke Uuytmeden, Syxmae aen die wester 
ende Brecht aen de oesterzijden naestlegers.
Item IIII½ pondematen in Kamminga Dammen, Anna Roorda aen die 
noorderzijde ende die susteren Tyemarum aen de westerzijde naestleger.
Ende noch III pondematen bij Anna Roorda aen de zuydtzijde naestleger.
(f. 12v) Ende noch twee pondematen daer bij, Jan smidt naestleger aen die 
westerzijde ende die Susteren Tyemarum aen de oesterzijde naestleger.
Item twee pondematen op Swaerdebueren, Claes Jans zoon erven op die noorder-
zijde ende aen die westerzijde Hessel Hermanne naestleger.
Ende noch twee pondematen by die kerckbueren, Taecke Roerda naestleger ende 
Anna aen beyde zijden.
Ende noch negen eynssen ende vier eynssen, Sijxma naestleger ende Harke gued.
Item summa LX pondemaeten, oft daer naebij dorre landen.
Item dese landen nu ter tyt zijn verhuyrt voor XL golden gulden, te weeten: Abbe 
Here zoon XVIII gouden gulden, die Susteren Tyemarum XII gl. ende Jaerich X 
golden gl. Summa XL als voors.; des hebbe ick selven IIII koeganck inde fenne. 
Item sie hebben in foertijden gegolden XXIIII gl.
Stont ondergescreven: heer Foppe tot Tyemarum vicarius.

Dit zyn die landen van die prebende van Sinte Martyn in Tyemarum.

Inden eersten, die fenne XIIII pondematen, int oest naestleger Anna Roorda, int 
west die vicaria.
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(f. 13r) Item VIII pondematen bij Kemmiche steed, opt oest naestleger Tyarck 
Jongama weesen, int west Frans Abbe zoon
Item bij Lambert op die Meeden IIII½ pondematen, aende oestzijde naestleger 
Watge inde Poelen, aen die westzijde Rijuuerdt smidt.
Item te Hoeger Syle een pondemate gelegen in Jan Eedes lant.
Item op Zwaerder bueren I½ pondematen, aen die oestzijde Renick Roerda, int 
west die Begynen.
Item IX eynssen to Bange, in oest naestleger Tako Roorda, int west Aelcke Onama 
te Wirdum.
[324] Item to Alsma IX eynssen, gelegen in Schelte Leuwkema landen.
Item I½ pondemate Kamminghedam, opt oest naestleger die begynen, int 
noorden Tako Roerda.
Die summa XXXII pondematen, wel dorre zijn ende daer verhuyrt nyet langer 
dan I jaer, int jaer van XLIIII voor XXXII golden gulden ende voor tgebruyck van 
thuys ende steed XL golden gulden te gaeder.
Onder stont gescreven: heer Henric, prebendarius in Tyemarum subscripsit.

(f. 13v) Sexbierum 847

Anbringh vander kercken goeden van Sexbierum.

Andries Pieters zoon is landtsaete van Sexbierum kerck ende heeft in huyr XXXI½ 
pondtsmaeten landts, ende van desen landen voors. is Claes Eedes te Harlingen 
[...]848 toe eggen ende toe eynden ende midts in, behalven oppet noort is Seerp 
van Eedelen [...]849. Van deesen landen voors. geeft Andries voors. XXXII enckel 
gl. toe huyr, ende op elcke drye850 ponsmaeten landts leggen een roede seedycks. 
Zijn oyck dese landen voors. belastiget met ommeslagen van scattinge, als andere 
gemeene landen, ende dese gemene landen golden te huyr over VII ofte VIII jaer 
elcke ponsmate XII stuvers.
Buwe Schelte zoon is de anderde lantsate van die kercke voors. ende heeft XXVII½ 
ponsmaeten landts, oft een weynich851 min, Ripper Eelxma aen die westerzijde 
ende Taetsma landen aen die oesterzijde [...]852 ende geeft toe huyer van elcke  
 

847  In linkermarge.
848  Niet ingevuld.
849  Niet ingevuld.
850  Later toegevoegd.
851  Later toegevoegd.
852  Niet ingevuld.
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pondemaete XX stuvers, ende op elcke drye ponsmaten voors. leggen een roede 
zeedycks, ende zijn belastiget met ommeslagen van schattinge als andere gemene 
landen.
Syuerdt Feycke zoon te Oesterbierum heeft twee ponsmaten landts ende drie 
eynssen van Sexbierumme kercke te halve oft toe bruyckme ende bringht op dit 
jaer vier enckel gulden min een oerdt ende is belastiget als dese voors. landen, 
[naestleger] Hibbema aen die oesterzijde ende Jelle Mencx zoon erven bij die 
westerzijde, toe853 noordeneyndt die Heerenwech.
Ende dese voors. landen zijn belastiget mijt IIII jaerlijcxe deelen den priesters in 
Sexbierum.
(f. 14r) Die huyssteden van die kercke te Sexbierum zyn groet omtrent I½ 
ponsmate landts, ende zijn X huysteden ende brengen jaerlijcx op omtrent drye 
enckel gulden, ende zijn belastiget myt zeedycken als andere gemene landen.

Dit zijn die landen, toecomende die vicarie toe Sexbierum.

Int eerst, soe zijn daer acht pondematen saedtlandt ofte daeromtrent ende daer 
in zijn mede die huysteden, als Lolcke huys, myt dat saedtlandt voor thuys ende 
Pieters steedt ende Dirck Buwe zoon steedt, van welcken saedtlandt ten westen 
is naestleger Lyauckema landen ende Tyaert Jettze zoon, Focke Dircx zoon erven, 
ten noorden Sinte Katherina prebende, ten oesten die Wech, lopende nae die 
meeden, ten zuyden mijn fenne. Dyt saedtlandt heeft toe halve ghegaen naeste 
tyen offte elff jaeren, verdiert die ponsmaete op een coopmans gulden te huyr.
Item die fenne myt die iester groet zijnde thien pondematen, naedat mij 
onderrecht is van ytlijcke luyden, ten westen naestleger Seerp op Aedeelen, ten 
oesten personer ende meester Eert, verdiert die ponsmaete op I coopmans gulden.
Item daer aen die fenne noch vyff pondematen greylandts, ten oesten die fenne 
daer Rens Dircks zoon is sweenot opt oest, Menne Frerijcx zoon opt zuydt.
(f. 14v) Item noch IIII½ pondematen greylants, Tyaerdt Jettye zoon opt west ende 
zuydt, Minne Frericx zoon opt oest, myn fenne opt noordt. Dese voors. landen 
zijn oeck verdiert die ponsmate op eenen coopmans gulden.
Item Menne Frericx zoon heeft van mij I½ pondemate greydtlandt, daer Menne 
selven leyt ten oysten ende zuyden ende mijn landen ten oesten ende noorden, 
daer hij van geeft eenen enckel gulden.
Item Tyaerdt Jettye zoon vyff pondematen, liggende in Tyaerdts854 fenne, Tyaerdt 
voors. te zijden ende eynden naestleger ende gelden te huyr een coopmans gulden 
die ponsmaet.

853  Hierna doorgehaald ‘die’.
854  Hierna doorgehaald ‘voors.’.
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Item Epe Tyaerdt zoon XXIIII eynssen, liggende in Epe fenne, Epe selven 
naestleger toe beyden zijden ende ten noorden eynde, ten zuyden die Ree; dese 
gelden te huyr II coopmans gulden.
Item noch XXII eynssen, daer ick selven bruyck, greydlant, Lyauckama landen 
ten oesten, die prebende van Sancta Catharina ten westen, die costerie landen opt 
noordt. Dese heb ic II jaer selve gebruyct, te vooren bruyctese Schelte Lyauckema 
ende gaff XXV st. te huyr.
[325] Item noch XXII eynssen greydtlandt, liggende ten oesten dye Slachtedyck 
op Oesterbierme Meden, Epe Wopke zoon ten noorden, Henrick Dircx zoon ten 
zuyden, die Slachtedyck ten westen ende bruyckt Schelte Lyauckema ende geeft 
XXV st. te huyr.
(f. 15r) Item noch II½ pondematen greydlandt liggende op die Beets, salige 
Jancke Heyne zoon ten oesten, Swob Eelxsma ten westen ende zuyden, Rens 
Dircx zoon ten noorden ende heeft ze salige Jancke gehadt in huyringe, daer voor 
gevende II½ gouden gulden.
Item noch III pondematen greydland, heetende Doytye Meede, daer ick selven 
bruyck, Sipke ten westen, Andries Walte ten oesten, Thomas Ansme erven ten 
noorden, Lyuwe Gerlue ten zuyden. Dese is verdiert die ponsmaet op eenen 
halffven golt gulden te huyer.
Item Hendrick Dircx zoon heeft van ons priesters, myt die custer gelijck, III 
pondematen greydlandt, daer van gevende ons ytlijck twaelfftehalve st., daer mij 
nyet wetelijck is wy van die landen naestleger is.
Item Jan Goffe zoon geeft mij XII st. pachten.
Item Pieter Hollander toe Walte geeft VI st. pachten.

Dit zijn die landen vander prebende van Onse Liever Vrouwen van Sexbierum, die 
bedient wort by her Evert van Swoll.

Ten eersten, acht pondematen venne myt een cleyn olt hoffken met dat heem, 
ende is tsaamen negen pondematen. Noch hier aen een halff pondemate saedlant, 
ten oesten Pieter Jarich zoon, ten westen die kerck, ten noorden salige heer 
Freyckx leens landen, ten zuyden die pastoir van Sexbierum.
(f. 15v) Noch twee pondematen meeden van drie canten, ten zuyden Rens Diricx 
zoon, ten westen die vicaris her Douwe landen ende dit bruyct Symen cremer 
voor vier golt gulden.
Noch een stuck medelandt twee ende twintich eynssen ende dit heeft Sacke Jans 
zoon, ten oesten Ripper Eelxsma, ten zuyden Jouwe custer, ten noorden Henrick 
Dircx zoon ende ten westen Pieter Ens te Franicker.
Noch een stucxken meedlant van twee ende twintich eynssen, ten noorden Sipke 
Douwe zoon, ten westen Sytgen Tiardt zoon ende oestwerdt loop op de Slachte. 
Dese twee stucken, elck van XXII eynssen, heeft Saecke Jans zoon voor derdehalff 
golt gulden.
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Noch drie pondematen medenlandt op Lange Ekeren; dese heeft Buwe Jans zoon 
voor drie golt gulden, ten oesten Peter Ens, ten zuyden Henrick Dircx zoon ende 
Ripper Eelxsma ende oestwerts loopt aenden Slachtdyck.
Noch drye pondematen meedlandt over die Ree, ten oesten Joucke Claes zoon, 
ten noorden Harinck Dircx zoon, ten westen Isbrant Symens zoon ende ten 
zuyden aen den dyck.
Noch acht pondemaeten meedlandt, ten oesten Sipke Claes zoon, ten noorden 
Henrick Dircks zoon, ten zuyden Andries inde Bloemen ende ten westen Schelte 
Lyauckema.
(f. 16r) Noch vier pondemaeten meedtlandt, ten westen Pieter Jans zoon, ten 
noorden die kercklanden ende ten zuyden Rens Dircx zoon
Noch drie pondematen meeden ende een vyftedeel van drye pondematen aen 
Henrick Dircx zoon landt, ten zuyden Henrick Dircx zoon, ten westen ende 
ten oesten de pastoir van Sexbierum. Dese drie pondemaeten meeden bruyct 
Henrick Dircx zoon jaerlijcx voor anderhalff golt gulden.
Noch een pondemate saedtlant ende een halff pondemate meeden, ten oesten 
Pieter Jarich zoon ende oyck die selve Peter ten noorden, ten zuyden Buwe Jans 
zoon landtsaet op die ander prebende, ten westen lopt aenden wech vanden dyck.
Noch een halff pondemate saedlandt, ten noorden Seerp Claes zoon, ten westen 
Schelte Lyaukema, ten zuyden Tyardt Jetge zoon ende ten oesten Rens Dircx 
zoon.
Noch een halff pondemate saedtlants, ten noorden Seerp Claes zoon, ten westen 
Schelte Lyaukema, ten zuyden Tyaerdt Jetge zoon ende ten oesten Rens Dircx 
zoon.
Deese voorgenoemde landen liggen te Sexbierum ende liggen op sestien gl. rente 
inden aenbrinck.

Landen liggende te Oesterbierum.

Inden eersten, tOesterbierum II½ pondematen saedlandt, ten oosten Goffe Elcx 
zoon, ten westen Abe Hette zoon, ten noorden oyck Abe Hette zoon ende ten 
zuyden loopt aenden Olden dyck. Dese heeft Heyne Peters zoon voor vier tonnen 
garste jaerlijcx.
(f. 16v) Noch anderhalff pondemaete saedtlandts, ront int Monicke Landt.
Noch een pondemate meedlandt op Oesterbierume Meeden, byde Muncke 
Meden Landt, aent west vanden Hoeghen Wal.
Noch anderhalff pondemate meeden, ten noorden Sytgen Tyaert zoon, ten westen 
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ende ten oesten Hessel [...]855 ende ten zuyden de pastoir te Oesterbierum. Dese 
bruyct Luwe Tamme zoon.
Dese landen van Oesterbierum plegen te hebben naest de XX oft XXX jaeren 
vierdehalve golden gulden rente inden aenbrinck ende hebbense nu vermeert 
bijnnen [326] VI jaeren wel XII st., welcke schuelt onder ander landen ende op 
mijnne gelecht, want ic vrempt incomelijnck ben. Ende dese landen tsamen zijn 
van de prebende van Onse Liever Vrouwen altaer te Sexbierum.
Welcke landen halff mijn lantsaete Pieter Peters zoon inde huyr heeft ende 
gebruyct voor achtien golt gulden ende ick de ander helfft ende beloopen in 
summa XLV½ pondematen.

Item noch I½ pondemate meden, te Sexbierum gelegen voorbenoempt.
Noch I½ pondemate meden, oyck voorbenoempt, geleegen inde landen van 
Oesterbierum.
Noch anderhalff pondemate meden,856 oyck voorbenoempt.
Ende dese vyftehalff pondemaeten bruyct Lyuwe Tamme zoon voor vier golt 
gulden.

(f. 17r) Oesterbierum 857

Die landen ende renthen van die pastorie van Oesterbierum in Barradeel.

Inden eersten, zoe heeft Dyrck Hermen zoon in huyeringe zekere XLI pondemaeten 
fenlandt ende meedlandt met wat saedtlant ende gheeft daer voor te huyer XXXI 
gouden gulden, ende disse landen liggen tusschen die abdie landen van Lidtlum 
aen die westerzijde naestleger ende jonffrouwe Ymcke landen aendie oesterzijde 
naestleger, behalven drie mannemaedt op Bongemme Meerswall.
Item noch heeft die voors. Dirick thien oft negen pondemaeten saedtlandt te 
halven, die vruchten uuyt dat lant voors. gewerdeert op XVIII g. gl. ende dit 
saetlant licht op die bueren ende een part by tpastoirs huys zijden aent oest.
Noch heeft die pastorie selffs in bruyckma een fenne ende sommige meden op 
die Groote Meenschaer, somme XVII pondemaeten, gewerdeert op XII g. gl., 
suydt die fenne aent naesten als voors., die meeden aen die prebendarius landt 
van Oesterbierum, heetende Onge Fenne.

855  Niet ingevuld.
856  Hierna doorgehaald ‘noch’.
857  In linkermarge.
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Dyt zijn die landen ende renthen vanden kercken te Oesterbierum.

Inden eersten, Ruerdt Wilckes heeft LV pondematen landt oft daeromtrent ende 
geeft te huyr XXII g. gl., suydt (f. 17v) aen die abts landen van Lidlum ende Fedde 
Harde landen.
Item Reppert Liuwe zoon heeft XVIII pondematen ende geefft te huyer IX g. gl., 
suydt als boven.
Item Leling Hessels zoon heeft XI pondematen, suydt als boven, ende geeft V g. gl.
Item die pastorie landen plegen te gelden over XXIIII jaeren te huyer alheel XII 
gouden gulden oft daeromtrent, doe die soute wateren plegen te gaen, ende nu 
soe valt daer op groote scattinge ende andere swaerheyt, waeromme nyet altijt is 
alst nu, want die tijt die geweest is mach weder comen, quia tempus variabile.858

Dit is die summa van dye vicarije landen van Oesterbierum, den ponsmeten 
L in die summa, XL hebber geweest te huyr, te weeten; het greylandt ende X 
pondematen zaedtlandt, dat ick selven gehadt heb inden macht ende dat heb ic 
gegeven te halven.

(f. 18r) Item dit is die summa van die prebendarius van Oesterbierum, XLIX 
pondematen ende XXIIII g. fl.
In dese voors. landen zijn VIII pondemaeten saedtlants landen, zijnt goede jaeren 
soe crygen wy wat ende zijnt quaede jaeren859 soe hebben wy daer nyet off.

Pietersbierum 860

Dit zijn die kercke 861 landen ende renthen van Pietersbierum, aengegeven bijde 
kerckvoecht Aleff Tzaling zoen Meylema, ut infra.862

Inden eersten, XXI pondematen saedtlandt, maedlandt 863 ende fenlandt tsamen, 
die weduwe van salige Harman Piers zoon ten westen, Baucke Claes zoon 
weeskinderen ten zuyden, Bauck Rioedts weduwe ten oesten ende Elck Tiepkes, 
mede aen die oestereyndt Syrckgen Doenye toe Leuwaerden, nu ter tijt woenende 
uut ende uut aen die Zeedyck.

858  Latijn: omdat de tijd wisselt.
859  Hierna doorgehaald ‘wy daer nyet feel, zijnt quade jaeren’.
860  In linkermarge.
861  Later toegevoegd.
862  Latijn: zoals beneden, hieronder.
863  Later toegevoegd.
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Item noch negen eynsen, Liske steedt genoempt, ende zijn swednooten als voorn., 
uuytgesondert ten westen Agge oft Schyre Agge toe Staveren met zijn consorten 
ten westen naestgelant, ende warden gebruyct ende gepossideert van eenen Euwe 
Hans zoon voor XXIII gouden gulden siaers.
(f. 18v) Noch seven pondematen greydlandt, liggende op die Reewall, Epe 
Tyaerdt zoon op die westerzijde, Tyaerdt Jetthie zoon op die oesterzijde ende aen 
die noordereyndt ende opt tzuydt streckende aen die Ree ende zijn gebruyct van 
Euwe Hans zoon voorn. ende Sybrant Wybranda, tsamen voor XV golden gl.
Noch anderhalff pondemate saedtlandt ende [327] maedtlandt, dat Luttick 
Hoff genoempt, die pastoir toe Pietersbierum ten noorden, Bouwe Heslinge ten 
zuyden ende ten oesten, Bauck Lauta erven ten westen ende wordden gebruyct 
van Douwe Sybrants zoon voor drie gouden gulden.
Item noch een huysteed liggende inden kerckbueren, daer Agge Foppe zoon op 
woent, ende gelt des jaers te huyer: XII st.
Item noch een steedt, liggende inden bueren langs by Gauta steedt by tkerckhoff, 
ende wordt gebruyct van Johan Gerbranda, zonder dat hij den kercke van 
Pietersbierum in menich jaeren daervan yet gerespondeert heeft.
Item noch een steedt daer die coster op woent, met die zuydereyndt aen die 
kerckemuer ende die pastoir ten oesten, ende gelt des jaers: XII st.
Item Marten Oecke zoon gebruyct een steedt, daer zijn huys op staedt, streckende 
op die suyderzijde aenden kercke muer ende die kercke selves ten noorden, ende 
gelt te huyer des jaers VII st.
(f. 19r) Noch anderhalff pondematen greydlandt, liggen toe Wynaldum, Ruyghe 
Rintghe toe Wer ten oesten ende aen die zuydereyndt ende deene zijde streckt aen 
Sminge Laen, ende wordt gebruyct van Pieter Pieter zoon toe Wynaldum voor 
dardenhalve florenen.

Dit is die summa der landen, behoirende tot die curatie in Pietersbierum, elck stuck 
op hem selven, nae die beste werderinge.

Item die fenne met die huyssteedt XII pondematen, naestleger op het zuydt ende 
op dat noordt Fettye landen ende op dat west Hottinge ende noordtwest.
Item X pondematen, op dat zuydt ende dat west ende nordtwest Heslinge ende 
op dat noordtwest Hottinge landen.
Item V pondematen, Heslinge op dat west ende noordt ende Menrsta864 op dat 
zuydt ende Swob Eelsma op dat noordtoest.

864  Lees ‘Mernstra’.
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Item V pondematen ende noch II, Hottinge op dat noordtoest ende nordtwest 
ende op dat zuydt ende de Hoege Steedt op dat noordtwest.
Item drije pondematen ende drije pondematen, Fettye (f. 19v) landen op dat 
zuydt ende west ende Mernstera op dat noordt ende die Zylroedt op noordoest.
Item Jucke Claes zoon heeft in hueringe XX pondematen voor XVI golden865 
flor.; van die XVII pondematen Luema landen naestleger op het zuydt ende 
noordoest, die Zielroed opt het noordoest ende die Reedt op het zuydoest. Ende 
de III pondematen, op het zuydt Gratinge landen, op dat west die prebende tot 
Sexbierum, op het noordt Haring Dircx zoon erven, op dat oest Swob Eelxsma.
Aldus wesende, heb ick her Fredericus dit onderteyckent mit mijn gewoentlijcke 
hantteycken.
Anno XVc XLIII, den XXXen decembris. Ende onder stont gescreven: D. 
Fredericus subscripsit.

Die landen ende die pachten van die vicarie van Pietersbierum, met die limiten hier 
nae gescreven.

Inden eersten, die fenne met ander greydtlant ende saedtlandt, streckende 
zuydt ende noordt, te weeten, met die zuydteyndt aen die reedt, ten noorden 
aen die overwech, die welcken tusschen thuys ende die fenne lecht; ten oesten, 
noordwarts reckende, Swob Eelxsma, bet uuyt Feytze landen, heetende die Thien 
Fen, bezyden, noch ten oesten Jan Alberts zoon landen, mer ten westen die 
pastorie van Pietersbierum ende Buwe Hesselinge, loopende al uuyt aen die reedt 
van Wynaldum. Die summa van die pondematen omtrent XXIII½.
(f. 20r) Noch vyff pondematen saedtlandt met het ghene daert huys op staet, 
ten westen Buwe Hesselinge, noortwaerts Swob Eelxsma, mer ten oesten Johan 
Gerbranda ende ten zuyden de fenne van den voors. vicarie.
Hier en boven noch een halff pondemate, streckende zuydt ende noordt langs 
tlandt, ten zuyden hetselffde voors. saedtlandt vanden proven hier voorgeroert, 
ten noorden die landen vande saete, heetende Hooghe Steedt, Swob Eelxsma 
landtvrouw, bet ten westen ende oesten Swob Eelxsma voors.
Bet drie pondematen saedtlandt, liggende in die Kaech, ten westen ende noorden 
Apyngha, Swob Eelxsma ter andere, ten oesten [de] Meer, zuydtwaerts die Olde 
Dyck.
Ten lesten, sevendehalff pondematen aen diversche stucken op Herbayumme 
Meenschaer over die reedt; het ierste stuck, die III pondematen, aen die 
noordteyndt Schelte Lyaukema ende zuydt Ayle Claes zoon erven; die vierdehalffve 

865  Hierna doorgehaald ‘gulden’.
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pondemaeten, in heel landt beclimpt zijnde, streckende langs lants ende noordt, 
zuydtwaerts zijn die landen vanden pastorie van Herbayum ende noordt die 
landen van onse prebendarie van Pietersbierum voors.
Summa vanden voors. landen XXXVIII½ pondemaeten ende heeft dit jaer te huyr 
gegouden viertich gouden guldens, behalven die pachten hier nae geteyckent.
[328] Heer Ypko prebendarius geeft: XX st.
Johan Gerbranda uuyt Mernstra: XXX st.
Renck Gerbranda uuyt Fettze: XXXV st.
Swob Eelxsma: XXXII st.
(f. 20v) Douwe Douwe zoon vandie landen liggende tusschen Lyauckema hoff 
ende die Olde Dyck, XIII½ st.
Wybe Faersma uuyt Freenge: II½ st.
Abba [...]866 zoens erven: IIII½ st.
Sybren Wybranda: III st.
Aleff Meylama: VI st.
Abba Bienke zoon: III blancken.
Bauck Rijurdt Tzalingh zoon weduwe uuyt Bockama: X st
Tzumme Aesge zoon uuyt Laetsma bij die Overwech: XIIII st.
Pieter oppe Fennen: XV st.
Summa: IX k. gl VIII st. min een oerdt.

Die summa van die landen hoirende tot die prebende te Pietersbierum.

Willem Outgers zoon geeft te huyr XXVIII gl. ende heeft bij zijn huys XVII 
pondematen, naestleger Johan Gerbranda toe zuyden, oest ende west ende oyck 
oest ende west Schelte Lyauckema, toe noorden die Zeedijck.
Ende VI pondematen, heetende dat Langers, toe zuyden Wynaldumme Rye, ten 
oesten Buwe Heslinge, ten westen ende noorden Abbe Beenke zoon.867

(f. 21r) Over die Ree III pondematen, naestleger Jacop over die Ree.
Ende III½ pondemaeten, int oest Lyauckema Zylroedt, suydt ende noordt Claes 
Symons landt, west Upke Alberts zoon.
Dese saete is te samen XXIX pondematen ende is in die huysmans dycken ende 
scattinge.

866  Niet ingevuld.
867  In het handschrift volgt hierna de Latijnse tekst betreffende Pietersbierum, opgenomen in 

de inleiding als bijlage 10, zie p. 653; die tekst staat op twee ongenummerde folio’s, daarna 
volgen nog twee blanco folio’s.
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Item noch IIII pondematen over die Rye, heetende die Greyden, int noordt die 
Rye ende die ander limiten Johan Gerbranda, omgaende landen: ick I jaer ende 
Johan Gerbranda twee jaeren ende Upke Alberts zoon heefftze gehuyrt voor VII gl.

[329] Wijnaldum 868

Die landen ende renten van die kercke toe Wynaldum, van Pieter Ysma, Merten 
Henrick zoon ende Laurens Lyaucke zoon, voechden, aenbracht.

In den eersten, thien golden florenen, uuyt een saete geheeten Faersma.
Item IX pondematen in Kemminga saete, daer Eme Ede zoon bruyct, die 
pondemate voor eenen philips gulden, opt noordt Sminga steedt, opt oest 
Sicko Gretnye erven, opt zuydt Jan Willems zoon erven, opt west die prebende 
naestleger. Hier gaet LXI stuvers uuyt.
(f. 21v) Item twee pondematen in Syorda saete, daer [...]869 Hedde zoon bruyct, 
om een philips gulden die pondemate, Schelte Lyauckema ten oosten, Jan Willem 
zoons erven ten westen naestlegers.
Item een parcheel opt Hoeghterp, omtrent I½ pondemaete, daer eenen, Tzaerdt 
Juke zoon genoempt, bruyct om I½ enckel gulden, die vicarie ten oesten, Schelte 
Liauckema om ende aen allen anderen kanten.
Item twee parcheelen bij een ander op die Foerryp, te samen groot III 
pondematen, daer Tziaerdt Jucke zoon het een ende Dirck Wybe zoon het ander 
bruyct, die pondemate om eenen philips gl., Jan Willems zoon erven ten oesten, 
het Sacramentsleen toe Franicker ten westen, die laen nae die Meden ten zuyden, 
Swob Eelxsma ten noorden naestlegers.
Die landen ende renthen van die pastorie te Wynaldum, bijden pastoir aldaer 
aenbracht.
Int eerst, acht pondematen greydtlandt ende acht pondematen zaedtlant, in een 
contreye daer ick selve gebruyck, jaers op omtrent870 een gl. die pondemate, opt 
oest Jan Willems arven, opt zuydt die vicarie, opt west dat kerckhoff, opt noordt 
Jan Gerbranda naestleger.
Item XXXIIII pondematen, daer bruyckt eenen genoempt Jacob (f. 22r) Eesck 
zoon ende geefft daer voor te pacht XXIIII enckel gulden, die arme voechden 
te Franicker ten oosten ende oyck in ende om naestlegers, Syrckgen Donye opt 
noordt, Seerp Beantze zoon opt zuydt naestlegers.

868  In linkermarge.
869  Naam niet ingevuld.
870  Later toegevoegd.
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Van pachten.

Uuyt die saete op de Foerrijp eyndt: XII st.
Uuyt Gerlffle zaete: XIII st.
Uuyt Faersma: X st.
Uuyt Jorkama: Xst.
Uuyt Wtzma: X st.
Van aedelen uuyt Eenema: XII st.
Uuyt die sate opte Fennen: III st.
Uuyt Nyehuyster zaete: XXIIII st.
Uuyt Aldehuys: XII st.
Uuyt Doyge: XXIIII st.
Uuyt Lyomera: XXIIII st.
Uuyt Yskama: XII871 st.
Uuyt Engle: XVI st.
Uuyt Kennega: XXXIII st.
Uuyt Houkema: XII st.
Uuyt Foppama: VI st.
Uuyt Smynga: vyff st.
Somma sommarum van pachten ende aendelen: XII k. gl. min I stuver.

(f. 22v) Die landen van die vicarie toe Wynaldum.

Int eerst, een saete landts van XXXVI pondematen aen een stuck, naestlegers opt 
west Claes Serps zoon, Herman Jans zoon opt oest, Hessel toe Tzetze opt zuydt, 
Evert Claes zoon opt noordt aenden Leen, die landtsaete vanden landen Goslijck 
Andries zoon gevende jaerlijcx XXIIII golden gulden.
Item ick heer Sytze gebruyck selven IIII pondematen fenlandt, naestlegers opt 
west Harman Jans zoon, opt oest ende zuydt Goslyck Andries zoon ende opt 
noerdt aenden Wech, een yegelijck pondemate een carolus gulden.
Item twee pondemaeten saedtlandt, naestlegers opt west die pastoir, opt oest die 
patroen, opt zuydt aen tpat van terp, opt noordt die pastoir.
Item een pondemate saedlants,872 de coster opt west, de pastoir opt oest, opt 
zuydt aen tPad van terp.
Noch een pondemate saedlandt, liggende opt west, oest ende zuydt in Faersme 
staete, opt noordt aenden Rijed.

871  Doorgehaald ‘XX’.
872  Later toegevoegd: ‘saed’.
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Item drye pondematen meeden opt Spijck, naestlegers opt west ende zuydt 
Schelte Frericx zoon, opt oest Pieter Soet, opt noordt aenden Rijedt.
Noch I½ pondemate meeden873 in Ysnehorne.
Noch een pondemate meeden, naestlegers opt west ende oest die pastoir, opt 
zuydt die pastoir, opt noordt Johan Roerda.

(f. 23r) Die pachten vande vicarie in Wynaldum.

Laurens Lancke zoon te Nyehuys, jaerlijcxe pacht: XXIIII st.
Douwe te Engle, jaerlijcx: XXIIII st.
[330] Ids Doengye, jaerlijcx: XXIIII st.
Item die patroen in Wynaldum XXVII st. jaerlijcken.
Marten Hendricx zoon: XII st.
Sytzs Jankis weduwe: XII st.
Pieter Ysma: XII st.
Tziaerdt Jucke zoon: X st.
In Houkema saete: XII st.
Dzuere te Jorckema: X st.
Schelte Frericx zoon: X st.
Claes Seerp zoon: III st.
Item van Dirck Wybe zoon II ewege deelen, voor yegelijck deel VII st., somma: 
XIIII st.
Die summa van desen: IX k. gl. ende XII st.

(f. 23v) Dyt naescreven zijn die landen ende renten van die prebende tot Wynaldum, 
daer Jan Willem Cremers zoon nu ter tijt possessor van is.

Int eerst, een saete liggende in een parcheel, daer Epe Tzumme zoon nu op woent 
ende bruyct, groot XXVII pondematen, die summa van die jaerlijcxe huyr XXII 
gl. flor., Schelte Lyauckema opt oest, Kaerst Tys zoon opt zuydt, die Zeedyck opt 
west, het convent toe Achlum opt noordt naestlegers.
Item noch een parcheel, groot vyff pondematen, daer Eme Ede zoon bruyct, die 
pondemate voor XII st., die patroon op dat noordt, Jan Wilhelmus kinderen opt 
oest, die Reedwech opt zuyden, Aleff Boyems erven opt noordt naestlegers.
Item noch twee parcheelen, groot acht pondematen, daer Evert Gerryts zoon nu 
bruyct: dat een parcheel van ses pondematen, die pondemate voor XII stuvers, 
die arme voechden te Franicker opt noordt ende oyck opt oest naestlegers, dat 

873  Later toegevoegd.
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convent van Achlum opt zuydt, Gabbe Epe zoon opt west naestleger; die ander 
twee pondemaeten, verhuyrdt die pondemate voor XII st., die costerie opt zuydt, 
Schelte Lyauckema opt west, Eelck Heringa opt noordt, die pastorie opt oest 
naestlegers.874

[330]

Bijlage betreffende de vereniging van twee prebendes te Pietersbierum.875

874  Hierna volgen 16 blanco folio’s; op de één na laatste daarvan staat een onleesbaar woord.
875  Opgenomen in de inleiding als bijlage 10.
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23. Menaldumadeel

(f. 1r)876 [330] Menaldummadeel

Dronrijp
Schijngen
Slappeterp
Wijer
Beetighum
Meynaldum
Berlecum
Marsum
Deynum
Blessum
Boxum
Englum877

(f. 2r)878 Dronryp879

Raminge vanden patroons landen ende renten op Dronrijp, gemaect ende aengegeven 
bij mij heer Wattie Ockinghe ende Taecke Glins, anno et die ut supra.880

Inden eersten, heeft die patroon de helft van Alfert Wpcke zoons saete op 
Dronrijp, over hoech ende leech, behalven vyff pondematen die vanden heele 
saete ghaen ende behooren totten proeven, geordonneert bij wijlen Douwe Pijbe 
soon.
Item noch heeft de voors. patroon seven gulden floreen jaerlicxe renten, in ende 
uuyt Jaete Pieters soons saete op Dronrijp, vanden welcken derffgen. van wijlen 
Gerrolt Herema zijnt grondtheeren.
Item noch drie gouden gulden jaerlicxe renten op Schingen, uuyt ende op eenen 
Lijuwe goedt.

876  In tegenstelling tot die van andere grietenijen zijn de folio’s van Menaldumadeel wel genum-
merd, rechts onderaan op de voorzijde (recto), te beginnen met folio 4r. Op een aantal folio’s 
is het nummer niet zichtbaar. De nummers zijn in romeinse cijfers weergegeven; vanwege de 
leesbaarheid is gekozen voor Arabische cijfers.

877  Hierna volgen negen blanco folio’s.
878  De blanco folio’s zijn hier in de nummering van de folio’s niet meegeteld.
879  Het handschrift van deze grietenij is anders dan dat van de voorgaande steden en grietenijen.
880  Latijn: jaar en dag als boven.
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Noch heeft de voors. patroon twee pondematen (f. 2v) saedtlandts, daer nu881 
Sijbe Brijoutinge to halve heeft, derffgenamen van Frans Mennema te noerden 
ende Wattie Ockinge toe suijden naestlegers.
Item noch heeft die voors. patroon een saete landts, leggende te Menaldum, 
daer nu op woondt Anna Mamme soon, welcke Anna niet en weet die grootheyt 
vanden pondematen vanden fennen vanden selven saete, dan zijnt naestlegers 
vandien Claes Pilgrums zoon ende Andries Pieters soon met ytlicke andere 
tzuijden, Wattie Ockinge met vyff pondematen te noerden. Ende zijnt II½ 
pondematen saedtlandts totten selven saete dewelcke leggen in de voorn. fennen.

Item ende zijn achtien pondematen hoege maeden ende vier pondematen leege 
maeden tot den voors. saete, vanden welcken die landtsaete die naestlegers [niet] 
en weet, ende boert die patroen te huyer drieëndertich florenen. Des soe gaeter 
oeck uuyt aen Rindts [331] Camminge drie hoerenties gulden renten, aen Claes 
Pilgrims IIII st. renten ende aen Taecke Glins een hondert eyeren.

(f. 3r) Dit zijn alsulcke naebescreven landen ende renten, tot den pastorie opte Dron-
rijp behoorende, bij mij meester Wybrant, nu ter tyt pastoer.

Inden eersten, dat besidt soe als ick het in anno XLII lestleeden selver gebruyct 
hebbe.
Daer van es groot die fenne omtrendt XV koeganck, soo als ick die groote van 
ponsmaeten niet en weet, op de oest ende gescheyden metten Wech, op die west 
met mijn maeden, op die suijderzijde met die zijlroeden vanden Schingen, aendie 
noerderzijde selver mettie landtsaete ende Aelcke Foppinghe toe naeste.
Item een stuck maede groot wesende alsmen secht X ponsmaten, hietende die 
Groote Eebaen, die welcke met vier ander vreemde ponsmaeten met een sloot zijnt 
ombesingelt, op dat oest selver met die fennen toe naeste, opt suydt (f. 3v) Schin-
ster Sylroed, aent noordt Claes Toeste, opt west die patroon ofte kercke op die 
Schingen naestgelegen ende die landen die tot Jacob Bouwens zoons saete hooren.
Item noch twee ponsmaten heetende die Lutcke Eebaen, op die suyderzijde 
Taecke Glins toe naeste, op die noerdezijde mette Zijlroedt voors. gescheyden, 
aenden westeyndt eenen Foecke Fecke soon op die Schingen, aen toesteynd selver 
die naeste.
Item noch twee pondmaeten leechlandt, opt west selver met Taecke Glins te 
naeste, opt noerd Claes Toeste, ant oest selver mettie vicarie te naeste, aent zuijdt 
Taecke Glins ende middes gedeylt mittie Zijlroede.

881  Hierna doorgehaald ‘Sijbrandt’.
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Item een ponsmate zaedlandt, aend zuyden selver toe naeste, op oest Aelcke 
Foppinga mette vicarie, opt noerd ende west alleen Aelcke Foppinga.
(f. 4r) Item die huijsteed met dat thoff, groot wesende omtrendt I½ ponsmaten.
Deese voors. landen zijn eertyts getaxeert geweest op XIIII gouden floreenen, dan 
hebse nu selver gebruyckt.
Noch een saete landts faest daer bij gelegen, behoorende tot die selve pastorie, 
daer nu eenen Nies Dircks weduwe op woondt.
Int eerst, die fenne omtrendt XXV koeganck, soe als ick die ponsmaten niet en 
weet, IX pondematen maedlandt met die verren saedlandts als drie ponsmaeten, 
alsmen seyt, ende twee groote ponsmaten leechlandt daer vast bij ende die 
huysteed ant suijden selver met dat besidt voors. toe naeste, ant west selver Aelcke 
Foppinge ende Gerbren Jelderts zoons weeskinderen naestlegers, ant noord ende 
oest Aelcke Foppinga.
Item XII ponsmaten maden op die Hooren Maeden, ant (f. 4v) suijden, westen 
ende noorden die pastoer op die Schinge toe naeste, ant west die voors. pastoer 
met die kercke aldaer naestgelegen.
Item noch II½ ponsmaten, beschut op oest Rijpstera Maeden, ant west ende 
noorde Hercke Rincke soon in Minaldum te naeste, ant west ende suijden Anna 
Hottinge leen ende Gerbrandt Jelders weeskinderen toe naeste.
Item noch I½ pondematen maeden op datselve velt voors., Anna Hottinge 
leen voors. ant oest ende noorden te naeste, ant west ende zuijden Gerbrandts 
weeskinderen voors. toe naeste.
Dese voors. landen zijnt eertydts getauxeert geweest op XXV gouden floreenen 
jaerlicx, dan nu zijntse (f. 5r) verhuyert voor XL gouden floreenen jaerlicx, behalven 
dat ick van die selve landen voors. gemeenlicx vier pondematen maden affholde.
Item noch heeft dat selve leen voors. ytlicke huysteden op die buren. Ten eersten, 
Saling Outgers zoon een huysteed ende geeft een halve gouden gulden.
Metke Erasmus weduwe ende steed daer bij ende gelt X stuvers.
Dat huijs van heer Douwes leen daerbij ende es X st., alsmen seyt.
Noch een cleyne steedt after dese ander voors., daer nu eenen Yd Bouwens 
weduwe op woont, IIII st.

(f. 5v) Item dit zijn die naebescreven pachten behoorende totten pastorie opte Dronrijp 
met die eewige deelen.

Item int eerst, VII golden floreenen vry gelt jaerlicx uuyte saete opte Fennen 
inden Ryp, daer nu eenen Ynte Pieters zoon op woondt, grondtheer Katrijne 
Sicke Camminga weduwe.
Item noch III hoorentiens gulden uuyt Taecke Rijnghe staeten opte Ryp, daer 
nu eenen Ryord Pybe soon op woondt, met een euich deel, met VIII st. betaelt.
Item noch III hoorentiens guldens uuyt Glinsera staten, daer nu ter tyt Laes Glins 
selver op woondt, ende een euich deel met VIII st. betaelt.
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Item noch drie hoorentiens guldens uuyt die eene (f. 6r) helft van de saete, daer 
Teete Camminga toecompt van zijne huijsvrouwe wegen ende die kercke dander 
helft, ende [332] gaen uuyt Teetes helft voors. daer nu eenen Olphert Wpcke 
soon op woondt als meyer.
Item noch XII stuvers uuyt Foppinga staten ende IIII euige deelen, II gelyck met 
IX stuvers betaelt.
Item noch XII st. daer leggen op III pondematen maedlandt, die Taecke Glins 
toecommen, hietende die Lutcke Eebaen.
Item IIII eeuige deelen uuyt Hobbema staeten, daer nu Taecke Glins op woondt.
Item II eeuige deelen uuyt Hommema staeten, dat een met VIIII stuvers betaelt.
(f. 6v) Item een eeuich deel uuyt eenen stucke landts, die Loutz genaempt.
Item een eeuich deel van Oedsinge wegen, uuyt Vinke saete bij die moelen, met 
VII stuvers betaelt.
Item een eeuich deel uuyt Aesghema staten indie Poelen.
Item een eeuich deel voor salige heer Claes, uuyte prebende opte Dronrijp, daer 
nu In Incke op woondt.
Item een eeuich deel uuyte prebende, daer heer Renick Glins heeft van wege 
salige heer Douwe.
Oeck zijn tot die selve pastorie ytlicke innecompsten van tijden, offer ende 
afterdaden die welcke onseecker zijn, soo dat ick niet seeckers daer van scryven 
en can.
Oeck heeft dit selve leen groot anval van boeven, vagabunden ende andere 
verloopen crysknechten, daert groote last van heeft, dat men nijet solden lijden, 
omme X gulden siaers.

(f. 7r) Die landen en de renten vanden vicarie opten Rijp, die meester Hercke Frericx 
zoon nu posideert ende bewoondt.

In den eersten zijnder geen andere seeckere landen ofte saeten toe dan dese 
naegescreven landen, soo wel maeden als fennen, saedtlandt ende huijsteden, 
ende zijn begreepen in een corpus inden aenbrenge. Ende hier van bruijck ick 
somtyts het ander, alsoo dat ick gheen stadige jaerlicxe waerde daer van kan anders 
seeckerlicken aenbrengen, dan inden aenbrenge in voortyden es verclaert, inden 
welcken die vicarie landen schieten voor acht ende twintichstalve golden flor.
Item int eerst een fenne, ongemeeten, leggende tusschen Bodt Moeytze Lyts 
Fennen ende die pastoers fenne opte Rijp, welcke fennen bij goede jaeren voeden 
mach omtrendt seventien oft achtien scher. Ende vanden voors. fenne nae twest 
lechter een stucke leechlandt an, dat somtyts tot Pincxster off tot Sint Jans toe 
noch onder water es; hier van en weet ick oeck die grootheyt oeck nyet. Ick 
geloeff dattet omtrendt drie pondematen groot es.
Item aen toost vanden voors. fenne over tFeer, lechter (f. 7v) een stucxken riedt-
landts omtrendt een fierendel van een pondemate groot zijnde metten tuyn, 
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dwelck streckt met die zuijtzijde naest Taecke Glins singel, mettie noorder ende 
westzyde aen tFeer.
Item noch zijnder toe ytlicke pondematen meijden, gelegen op verscheijden 
plaetsen.
Item int eerst een stuck leggende voor acht pondematen, met die noorderzijde aen 
Watze Ockes landt ende met die suijdt ende westerzijde an Anne Hotnije landt.
Item noch een stuck leggende voor seven pondemaeten, metten oosterzijde naest 
meester Joucke hoernen, metten westzijde naest Claes schroers ende mijnen 
landen.
Item noch seven pondematen op Wysme882 maeden, met die westerzijde naest 
Abbe Huycx drie pondemaeten ende mit die oesterzijde naest Abbe Gaweys 
landen.
Item noch twee pondematen leggende aen Geert Claes zoon landt, oeck op 
Weysme Meijden.
(f. 8r) Item noch twee pondematen leggende aen Geert Claes soon lanen, oeck op 
Weysme Myeden.
Item derdehalffve pondemaeten, oeck op Weysme Myeden, toe Wysme Laens 
eynde.
Item vierdehalve pondematen oppe Schijngen, genoempt die Mercken, 
aenden pastoers oppe Schijngen fenne gelegen metten noordtzijde, ende mittie 
zuijderzijde gelegen naest die pastoers anderhalff pondemaeten mijeden.
Item een halff pondematen leechlandt aen Foppinge Leechlandt.
Item twee stucken saedtlandt leggende toe Oestryp aen Wattie Oeckema landen, 
tsamen groot wesende omtrendt derdehalve pondematen.
(f. 8v) Item noch drie pondematen op Wijsme Myeden, naest Gaueystre landen.

Hier nae volgen huysteeden hoorende totten vicarie, daer die pachten selden wel 
betaelt worden, want daer meest arme luyden op woonen.

Item uuyt Trijn Jacobs steed: XIIII stuvers.
Item uuyt olde Pieter wevers steed: X stuvers.
Item Trijn Jans steed: IX stuvers.
Item uuyt Luycke steedt: VII stuvers.
Item ut jonge Pieter wevers steed: X stuvers.
(f. 9r) Item uuyt Claes Pijbes steed: X st.
Item uuyt Haringe dickmans steed: X st.
Item uuyt Pelgrums steed: XIIII st.

882  Hierna doorgehaald ‘meyden’.
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[333] Item uuyt Pieter Claes zoon steed: XXVIII st.
Item uuyt Jan Zijbrens steed: XX st.
Item uuyt Dirrck Meijnerts steed: XIIII st.
Item uuyt Engel Minnes steed: XXVIII st.
Item uuyt Tiaerdt wevers steed: XIIII st.
Item uuyt Sijbrichs steed: XIIII st.
Item uuyt Frans Claesis steed: XXIIII st.
Item uuyt Willem wevers steed: XII st.
(f. 9v) Item uuyt Widmer Claes soon steed: XXVIII st.

Hier nae volgen die pachten.

Item Hobbema goedt: XII st.
Item uuyt Foppinga: XXIII st.
Item uuyt Doetnye: III½ golden gulden.
Item uuyt Hommema: IIII golden gl. VIII st.
Item uuyt Stehouuers goedt: XXXVI st.
Item van Sijmen Bynt zoon weduwe: I½ st.

Hier nae volgen die eeuwige deelen.

(f. 10r) Item uuyt Foppinga vier koeyfoer, Tyaerd Hermansme een foer, Wfke 
Foppinga een foer.
Item Thijs Foppinga ende een foer Katheryn Foppinga.
Item twee uuyt Hobbema, een foer Bot Dyanna, een foer Hobbema.
Item twee ut 883 Hommema, een foer Teete Hommema, een foer Feddrick Hom-
mema.
Item uuyt Weencke Ryoerds goedt een foer Thiedts Fockema.
Item een uuyt die Lous foer Tyaerd Wybes.
Item een884 uuyt Glins, foer Ryenck Glins.
Item een uuyt Aesgma, foer Scwyd inde Poelen.
(f. 10v) Item een uuyt Taecke Ringe guedt toe Kemniersma foer dye Hobben.
Item een van heer Douwe lyen foer aelde heer Douwe.
Item een deel van meester Jouck lyen foer Claes prebendarius.
Item oeck commen totten vicarie tytlicke deelen, die onseecker zijn, als alle andere 
onwis daer toe behoorende, oeck es te weeten ofter885 tyden, afterdaden ende 

883  Later toegevoegd.
884  Later toegevoegd.
885  Lees ‘offer’.
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diergelycken, ende dese dingen zijn nu binnen corten jaeren zeer vermindert, bij 
datse plaegen886 te wesen. Alsoe al eest dat de landen nu al meer gelden danse 
in voortyden hebben gedaen, (waer ickt geloeff dat die pondemaete nu wel 
omtrendt een gulden solden weerdich wesen jaerlicx) soe eest oeck waerachtich, 
dattet onwis fool min meer waerdich es ende dat die lasten vanden landen, als van 
schattinge, dycken, dammen, slooten etc. feel groeter zijn dan plaegen te wesen.

(f. 11r) Dese naebescreven landen behooren tot dat officie, gesticht by Tete Hommema 
op Dronrijp ende wordt aengegeven by Teete Camminga.

Een saete landts gelegen inden Hollen, waer op Claes Pelgroms nu op woondt up 
Dronrijp, ende es groot aen saetlandt, fenlandt ende maeden LVII pondemaeten 
VI eynssen twee penningen, ende gelt te huijer veertich golden gulden.
Dit voors. officie en es noeyt gemortificeert, dan wordt die dienste vandien tot 
revocatie van den patroon van tselve officie, ter plaetse daer hem gelieft, bewaert 
ende es voor dese reys eenen Goffe Scheltes soon Roorda, studerende binnen 
Loeven, geconsenteert.
Oerconde van desen heeft Tete voors. zijn handt ende name hier onder geschreven 
opden XXVIIIen dach decembris anno XVc XLIII.

(f. 11v) Taecko Glins heeft aengegeven de landen ende renten vanden proeven, gesticht 
bij wijlen heer Douwe Pijbe zoon, van welcke prebende, leggende op Dronrijp, heer 
Rinck Glins gestorven es.

Inden eersten, een saete landts leggende op Dronrijp inne Poelen, dat Jan Broers 
zoon tegenwoordelyck gebruyct, opt oest het feer dat men nae Bolswert vaert, 
ende opt zuijden, noordt ende west Taecke Glins naestleggers, ende gelt toe huyer 
nu ter tyt XXX gouden floreenen ende es groot soo alsmen meent met hooge 
ende leege landen omtrendt XL pondematen.
Item noch heeft die voors. prebende ses gouden fl. renten, gaende uuyt Feycke 
Rommerts saete op Dronryp, daer Zijbrandt Roorda landtheer off es, ende noch 
int selve goet XXII eynsen landen.
Item noch ses florenen jaerlicx renten tot Menaldum, (f. 12r) gaende uuyt een 
saete, opper Goeckens genoemt, daer Jan scroer op woondt.
Noch vier gouden gulden renten uuyt een saete landts op Dronrijp, daer Wlbe 
Jans zoon [334] up woondt, vanden welcke saete derffgenamen van Andries 
schoenmaicker zijn grontheeren.

886  Hierna doorgehaald ‘ende dese dingen’.
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Item noch compt ende behoort tot den voors. proeven vyff pondematen landts, 
gelegen in Olphert Wpcke zoons saete up Dronrijp, van welcke saete Anna 
Hottinge deen helft ende die patroen up Dronrijp dander helft toecompt, ende 
zijnt vande selve vijff pondematen Anna Hottinge ende de voors. patroen aen 
allen kanten naestleggers.
Item noch ses pondematen landts, gehieten de Werpen, leggende tot Hatzum, 
Anna Hottinge te noerden ende westen naestlegers, ende gelden te huyer vier 
philippus gulden. Des zijnt deselve ses pondematen belastiget met een eeuwich 
deel ende daer en boven met X st., dat die koster ende schoelmeester tsamen 
jaerlicx uuyt heeft.
(f. 12v) Item ende zijn patroonen vanden voors. beneficie den pastoer up Dronrijp 
met den possessores van Hobbema staeten op Dronrijp, van Harmana staeten toe 
Mennerschae ende van Fleringa staeten toe Menaldum.

Anna Hottinga hebbende jus patronatus vanden nijeuwe pronde oft proevenen up 
Dronrijp, gefundeert bij salige Sicke Allerts Oesinge, luyt zijn testament, in datum 
IIIIc LXXI, op Sinte Lamberts jondt.887

Item Anna Hottinge voorn. hier aengegeven dat salige Sicke Allerts zoon heeft 
besproocken, luyt zijn testament daer aff zijnde ende twelcken zij oeck heeft 
geëxhibeert, vyfftich clinckaerden rente, gaende uuyt Grauwda, Inheemstra ende 
Fockema saeten up Dronrijp gelegen, ende dat tot den nieuwen proeven op 
Dronrijp, op welcke proeven Anna Hottinge jegenwoordelyck holt eenen priester, 
heer Heynrick genaempt, dwelck de lasten ofte goede diensten, up welcke de 
voors. proeven geordonneert es, bewaert als dat behoort.
Actum anno XLIII, den XXXen decembris.

(f. 13r) Die aenbrenge van meester Joucke op Dronryp.

Inden eersten, zijn huys ende hoff mettie landen die hij nu ter tyt gebruyct selver, 
maedlandt, graslanden, saedtlanden, XX pondematen landts, ende gelden te 
huyer XX golden florenen.
Saling indie Hooren, X pondematen landts voor X gouden floreenen, ende es 
naestleger meester Heercke ende Anna Hottinge ter andere zijde.
Jan Sybrandts zoon indie Poelen XX pondematen landts, in maedlandt ende 
graslandt, ende gelt te huyer XX gouden fl., is naestleger Anna Hottinge.

887  Voor de tekst van dit testament, zie Friese testamenten tot 1550, pp. 63-64.
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Jan Claes zoon dertien pondematen landts, in hoech ende (f. 13v) leech, ende 
geeft jaerlicx dertien gouden florenen te huijer, ende naestleger es Claes te oesten.
Saling te Engelum tien gouden floreenen voor X pondemaeten landts jaerlicx, 
ende naestleger Heert.
Boete Sijbrens soon acht pondemaeten landts, voor vierdalve gouden gulden.
Lammert toe Oestryp, vierendetwintich888 stuvers voor een pondemate landts.
Claes indie Poelen III pondemaeten landts, ende geeft te huyer ses ende dertich 
stuvers.
Katherijn Hommema, een gouden floreen fan een889 pondemate landts.
Dit es die belastinge jaerlicx up die selffde beneficie, ytlicke priester vier stuvers.
(f. 14r) Dit es die somma, metten prouffyten ende belastinge in meester Joucke 
landen, naede verhuijeringe ende met dat geene dat hij selver gebruyct tot zijnre 
possessie, voor nu anno XLIII, als hij selver bekendt, met zijn name onderscreven 
opt spacium desen. Onderteyckent:
Meester Joucke Douwe zoon

Dit zyn die costerye landen ende renten opte Ryp, die Allert Pieters soon nu gebruyckt.

Inden eersten, een cleyn fenne, omtrendt vyff pondematen, leggende aendie 
costers huys ende Oestrypster Pat.
Item noch seven pondematen, drie leechlanden ende vier hoochlanden, leggende 
tusschen Wattie Ocken, meester Joucke ende Anne Hottie landen.
(f. 14v) Item noch twee pondematen, genoempt Costers Camp, leggende tusschen 
het Feer ende Anne Hottie landen.
Item noch vier pondemaeten ende twee stucken, leggende aen Wattie Ocke landen.
Item noch drie pondemaeten leechlandts in Wattie Ocke890 landen, daer die 
coster wijn ende broedt voorde gemeente hoichtyts houdt.
Item noch twee pondematen, leggende in Broetkige landen, daer Frans Minnema 
erffvens nu toecompt.
[335] Item noch twee pondematen leechlanden in den voors. landen.
Item noch twee pondematen leechlanden, aen die pastoers landen opte Ryp.
(f. 15r) Item dese voors. landen zijn aengebrocht ende schieten tot schattinge IX 
gouden florenen ende zijn bij guede jaeren wel meer waert dan bij quaede jaeren, 
soude zij oeck niet veel meer upbrengen, ende voor heeft die coster oeck groote 
lasten van wijn ende broodt ende al watmen inder kercke behouftich es ende 

888  Doorgehaald ‘negentien’.
889  Later toegevoegd ‘fan een’.
890  Er staat bij vergissing tweemaal ‘Ocke’; tweede keer in de tekst weggelaten.
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clocke touwen ende noch veel meer andere891 lasten. Onder stondt gescreven: 
Albert Pieters zoon, coster opte Rijp, bij ende an voors.

Schijngen

Dit zijn die guederen ende renten, die de kerck up Schijngen heeft.

Inden eersten, een saete, die Haucke Sijbrens zoon die kerckssanger nu ter tyt op 
woondt, groot wesende in alles, nae vermoedt ende meeninge der kerckvoechden, 
met fennen, maeden ende saedtlandt, omtrent veertich pondemaeten, vande 
welcke veertich pondematen een fenne es gelegen metter noerderzijde naest 
Nanne Sijbrens zoon (f. 15v) landen, metter suijderwesterzijde aen Aeuwe toe 
Swincks landen, dat Geerloff nu inne zijn huijere heeft.
Item die maeden, uuytgesundert seeckere perceelckens hier892 nae gescreven, 
leggende mettet oost naest Aelcke Foppinge landen ende Jacob Bouuens landen, 
mettet west naest Jacob Bouuens twee pondematen ende Taecko Glins landen.
Item een weer, omtrendt een ponsmaete groot, leggende tusschen Aelcke Foppinga 
ende den Heerwech.
Item totten voors. saete zyn oeck seeckere derdehalve pondemaeten, leggende in 
Claes Dirricx soons landen.
Ende oeck seeckere anderhalve pondematen saedt ende meedlanden, leggende 
oeck rontsomme in Claessen landen voors.
Item noch een pondemaete meeden, leggende mitter westerzijde naest die pastoers 
landen oppe Schijnge ende Nanne Sijbrens zoons landen opt noortoost.
Item noch twee pondemaeten greeijlanden, leggende over dat Feer, meestal aen 
Ryts Camminga landen.
(f. 16r) Item noch drie pondemaeten leechlanden leggende tusschen meester 
Joucke ende Wigle Hertma landen.
Ende dese voors. landen gaen altesamen aen Haucke Sijbrens zoons saete voors. 
ende zijn gesummeert ende in aenbreng aengebrocht voor sestien893 gouden 
floreenen, maer bij goede jaeren geldense wel somtyts meer, omtrent ten 
uuytersten acht oft X gulden.
Item die voors. kerckvoechden vernemen, dat die kercke voors. heeft sevendalve 
pondemaeten landts in Nanne Sijbrens zoons goedt opte Schijngen, dan Nanne  
 

891  Hierna doorgehaald ‘costen’.
892  Later toegevoegd.
893  Waarschijnlijk is door een fout van de kopiist een te hoog bedrag genoteerd; er had dan 

vermoedelijk ‘zes’ moeten staan; zie ook het einde van de zin.
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betaelt die kercke jaerlicx ses hoorenties guldens renten ende ontkendt dat die 
kercke meer gerechticheyt solde hebben op894 landen.
Item soo hoorter totten kercke voors. noch een stucke saedtlandts, genoempt 
Ws Liaue Frouue Wer, dat Jan Claes soon nu bruijct, ende die noortoestzijde 
streckt naest Taecke Glins landen ende die suydtwestzyde naest Rijnts Camminga 
landen, ende dese weers es min dan een pondemate groot.
Item oeck isser totten kercke voors. een halff pondemate (f. 16v) leechlandt, 
leggende tusschen Taecko Glins ende Rints Camminga landen. Ende dese voors. 
twee stuckxkens heeft Jan Claes soon in zijn huijer ende geefter van bij dese tyden 
drie hoorentiens guldens.
Item noch commen die kercke voors. toe I½ pondemaeten leechlandt, daer 
Sijmon Wobbinge in huijere heeft, leggende tusschen meester Joucke ende Rints 
Camminga landen, ende gelt ten meesten pryse XXVIII st.
Item noch buert die kercke III½ stuver uuyten Frijse campt, toecommende 
Lijeuwe Wattie soon. Toorconde hebbe ick, heer Heijnrick, pastoer oppe 
Schijngen, hier myn hantscrift ondergestelt. Ende wij Sijmon Wobbinge ende 
Claes Dirricx zoon, kerckvoechden aldaer, hebben gebeeden meester Heercke 
oppe Rijp dit voor ons te onderteyckenen, dat ick Heercke omme hoere beyder 
beede hebbe gedaen. Onder stondt gescreven: Meester Henricus Heerco; noch 
Henricus, curatus in Schijngen.

(f. 17r) Item dit zijn die landen vandie cure van dat dorp Schingen ende renten die 
heer Heijnrick, pastoer oppe Schijngen tot zijn beneficium toecompt.

Item die somme vandie pondemaeten vandie estimatie vandie pondemaeten 
LXVI mettie stucken groot ende cleijn.
[336] Item int eerst soo bruijct die landtsaete bijnae die thiende deel.
Als int eerste soe heeft die landtsaete een fenne ofte een weijde, van twee895 ende 
twintich pondemaeten, de vrou van Cambuijeren met896 haer saete ende lande897 
es naestleger aen die suydwesterzijde ende Taecke Glins aende noer[t]oesterzijde. 
Ende die maeden leggen op een gemeen landt, hietende Hoorenmeeden, XIIII 
pondematen.
Item acht pondemaeten hoochlandt ende leechlandt.
Item vant hoochlandt es die pastoer oppe Dronrijp naestleger aendie 
suijdtwestersyde ende Taecko Glins aen die noertoesterzijde ende naestleger vant 

894  Hierna doorgehaald ‘te’.
895  Hierna doorgehaald ‘pondemaeten’.
896  Later toegevoegd.
897  Hierna doorgehaald ‘die’.
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leechlant meester Joucke op Dronrijp aen [die] noerdtwesterzijde ende Wigle 
Hommema aen die suijdtwesterzijde.
Item een saedtweer van een ponsmaete, daer zijn die pastoers landen naestlegers 
aendie suijdtwester[zijde] opte Dronrijp ende die pastoer van Schijngen.
Ende noch een halff pondemaeten saedtlandts, daer die pastoer van Schijnge 
omme leggen landen, behalven een gemeen deeck opt noordtwest.
Item noch twee cleijne ackeren, daer vrouw Camminga aen (f. 17v) die suijdt-
westerzijde ende bijdie pastoers landen op die ander sijde ende een gemeen wech, 
die lecht daer bij.
Item noch heeft die landtsaete drie pondemaeten op eenen halff laen ende daer 
leyt een saedtweer ende drie eynssen oft meer, daer Haering Glins ende Anna 
zyn huijsvrou zijnt naestlegers aen die noortosterzijde ende Tyaerdt te Berwerdt 
aendie zuijtwesterzijde ende die koster toe Pijns ende die huyssteed ende een 
cleyn kamp een pondemaet.
Item dese saet es die aenbrenge voor sestien gouden gulden, hoewel datse nu meer 
te huijere doet, haest wel commen mach, van oerloech oft quaede weer, datse veel 
min gelt.

Item dit zijn die landen van tbesidt vandie cure van dat dorp Schijngen, dat die 
pastoer selver bruyct.

Item dit begindt van dat Heylige kerckhoff off ende vandie landtsaete weijde 
off, ende Taecko Glins landen opt noordt ende een gemeenen wech, dat es drie 
pondematen, met een stucke saedtlandts, leggende affter den pastoers huijs, bij 
die Gemeenen Wech bij dat kerckhoff.
Item dat weijdtlandt, koelandt ende meeden,898 dat leyt meest bijeen; dat brengt 
up bijden estimatie XX pondematen, buijten die stucken die hier buyten staen.
Item dese (f. 18r) principael landen voorengenoempt, dese hebben naestlegers 
an die suijtwesterzijde: int eerst, Haring Glins ende zijn huysvrouwe hoer 
landen, daer een saedtweer, die zijn lantsaete bruyct, ende daernae die pastoers 
landen op die selve syde van Dronrijp, tot den eynde uuyt op die zijde. Ende die 
noortoesterzijde landen, die Jacob Bouwens soon bewoondt ende die landtheer 
Claes wagenaer ende Anne zijn wyff.
Item noch twee pondematen opte voorn. maeden, die pastoer op Dronrijp 
naestleger aendie noortoesterzijde ende Taecko Glins up die suydtwester[zijde].
Ende een pondemate, leggende bij Berwerde terp toe Zwijns, die pondemate 
wordt alle jaere verwandelt, nu die eenen dit jaer, het ander jaer een ander. Ende 

898  Verbeterd uit ‘meedlant’.
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die naestlegers op die suijdtwesterzijde die pastoers landen van Peijns ende up 
die ander sijde die pastoer van Peijns sijn broeder, wyff ende kinderen, die zy toe 
huyder hebben nu ter tyt.
Item noch een halff pondemate landts leggende in Oude Lijeuwe landen, in 
opposita 899 Anske steed, die is mede uuyt den euwich deel, leggen [in] Onsse 
Lieve Vrouwe Campen.
Item anderhalff pondemate leggende in Onsse Lieve Vrouwe [Campen] die eenen 
ende die keert900 aen die Gemeene Wech, ende die ander keert aen Nanne Sijbren 
landen.
(f. 18v) Item noch een halff pondemaete leech saedtlandt van een eeuwich 
memorie, van die Gesl[...],901 die dat aleer toebehoort hebben, die naestleger 
vrouwe Camminga landen up die suijtwesterzijde ende die pastoer opt ander 
eyndt oppe Schijngen.
Item dese landen zijnter in die aenbrengh902 geëstimeert voor acht gouden 
floreenen, het soude meer gelden te huyer, maer die pastoer heeft veele oncosten 
van die Heylige Kercke wegen, als van organisten tot VIIen toe, daer noch vier 
van leven ende oeck koersangers omme dienste Goeds te onderhouden, wanttet 
quatyt sangers zijnter ende nu wilde die pastoer noch wel meer, zij en willen niet 
diet wel eertyts gedaen hebben.
Item vier eeuwige deelen up Nanne Sybrants zoons saete, leggen tBlije op een 
weer, bij Onse Lieuwer Vrouwenfenne.
Ende twee deelen up een cleyn terp after thuys, gehieten die Staete.
Item noch twee deelen up Wobbinge staeten, in dat weijlandt dat Haringh Glins 
ende Anne zijn wijff toebehoort.
(f. 19r) Item noch een eeuwich deel, leggende up onse Lieuwe Wantze903 saete 
landen, leyt up [337] een acker bij Hansckes huyssteed die eener sijde, ende die 
ander sijde Hanscke steed, soo genoempt, ende dese Lijeuwe heeft in veertien 
jaeren niet betaelt.
Item noch een deel op Lieuwe landen ofte weyde op een stucks landts, hietende 
Scerpefijn, daer nu een woondt die hiet Geerloff, die heeft oeck niet betaelt in 
vier jaeren.

899  Latijn: tegenover.
900  Doorgehaald ‘kerck’.
901  Naam niet volledig ingevuld.
902  Er staat bij vergissing ‘in aendiebrengh’; hier verbeterd.
903  Doorgehaald ‘Lieve Vrouwen’.
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Item dese deelen mach men betaelen met twee broeden ende drie pondts broodts 
ende vier ponden botters ofte voor die drie ponden botters een geheele jauwt904 
ofte een vierendeel van een lam.
Item noch isser een huysteedt bij dat kerckhoff es die pastoer, ende up die 
suijtwesterzijde Taecke Glins, nu grietman. Onder was geteeckent: Heijnricus, 
pastoer in Schengen subscripsit.

(f. 19v) Slappertorp

Wij heer Sijbren pastoer, Maerten Pieters zoon ende Ysbrandt Jans soon, kerckvoechden 
in Slappertorp, verclaeren dat die landen die toecommen onse patroon Dionisius in 
Hillema goedt ofte saete, daer nu op woondt Marten Pieters soon voors., met andere 
ponsmaeten in verscheijden saeten liggend, nae die meeste seeckerheyt die wij daer aff 
connen hebben.

Item in summa heeft die patroon Dionisius in Slapperterp, in Hillema saete vyff 
ponsmaten weijdland, streckende mittie noortereynde ende suijdereynde aen dat 
convents landen ende toe westen ende ten oosten Cambuerstera landen, ende 
gelden thien florenen jaerlicx toe huijer.
Item noch verclaeren wij kerckvoechden voors. vier florenen jaerlicxe renten, 
Dionisius patroons landen hier aff, es in goedt oest sate, beholden den patroon 
zijn actie, tot believen mijnen heeren oft die patroon sal wesen met die voors. 
renten oft hij sal gerechticht wesen tot thien ponsmaeten leggende in Hardefeen 
dese sulfter saete oft hij mittie fier florenen renten te vreeden sal wesen, daer dese 
thien ponsmaeten te huijer plachten te gelden.
(f. 20r) Ende noch verclaeren wij pastoer ende kerckvoechden die andere patroons 
landen, in Feddema ofte Oblema saete leggende, daer sommige jaeren up ge-
woondt heeft eenen Dirrick toe Maer kerckvoecht, welcke Dirrick voors. die 
patroons landen gebruijct heeft van zijns officie wegen ofte eygen auctoriteyt, ende 
duer negligentie der kerckvoechden ofte quade jaeren hebben zyn successoren tot 
noch toe die huyere905 betaelt vandie landen, leggende inde voors. saete, voor soo 
veele als zij schieten ende mijnen heeren aenbrengen, bij Dirrick voors. verclaert, 
waeromme wij pastoer ende kerckvoechden, nae luyt Keyserlycke Mayesteyts 
placcaete (salf een yder zijn gerechticheyt declareren), dat die patroon voors. 
lantheer es van dese landen, hier nae expringeert,906 nae tenoer ofte beduijdinge 
der besegele brieven.

904  Jaute (oudfr.): gift.
905  Waarschijnlijk is hierna het woord ‘niet’ vergeten.
906  Lees ‘exprimeert’: beschreven.
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Item int eerst, heeft die patroon in Feddema goedt ofte Oblema, daer nu op 
woondt Tietze Claes soon, een stucke landts hietende die Utere Fennen; van dese 
fennen behoort die patroon die helft, soo luttick ofte groot alse daer leyt, ende 
aen die ander helft een halff ponsmaete.
(f. 20v) Item noch heeft die patroon een stucke saedtlandts, genaempt Eenge 
Acker, groot zijnde thien eynssen (nae luyt die coopbrieff ) streckende mettie 
suydereynde aendie Sylroede, met die westerzijde aendie personaedts fennen ende 
die oesterzijde aen dat convents landen.
Item noch heeft die patroon in Lutcke Taecko Fenne een ponsmaete, ende es 
riedtlandt.907

Noch heeft die patroon een stucke hoylandts, groot zijnde vyftien908 eynssen ende 
plecht saedtlandt te wesen, hietende oppo Beergh.
Item noch een ponsmate in Lutke Taecko909 vier ende een halff ende derdehalve 
eynssen.
Item noch heeft die patroon een stucke saedtlandts, hietende die Weerdt, streck-
ende metter suijder ende die noordereynde aen dat convents landen ende die 
suijderzijde aen910 die pastoers weylandt, groot zijnde anderhalff ponsmaete off 
daer omtrendt.
(f. 21r) Item noch heeft die patroon een stucke landts, van oldis saedtlandt, 
geheeten Sudwaes, groot zijnde omtrendt een halff ponsmaete, streckende met 
die noordereynde aen Ricxter meeden.
Item noch heeft die patroon Dionisius in Slapperterp een stucke saedtlandts, 
hietende die Pypswaer, soo luttick ende groot alst daer leyt, ende saedtlandt daer 
nae geheten is Engele Acker (als wij uuyt die voors. brieven connen vermercken) 
boven gespecificeert, anders en connen wij geen seeckerheyt vernemen voerde 
waerheyt.
Dit zijn die landen daer die patroon zijn jaerlicxe renten van boert ofte [338] 
ontfanckt, nae onsse beste kennisse. Verclaert by mijn heer Sijbren, Marten 
Pieters zoon ende Ysbrandt Jans soon, kerckvoechden voors. ende omme beede 
der voorn. kerckvoechden voors., by mijn heer Sijbren, pastoer in Slapperterp, 
onderteeckendt. Actum in Slapperterp Anno Domini millesimo quingentesimo 
43.911 Ende was ondergeteeckent: Sijbren, pastoer ut supra, lye ende bekenne als 
boven gescreven es.

907  Verbeterd uit ‘griedtlandt’.
908  Hierna doorgehaald ‘morgen’.
909  Hierna doorgehaald ‘fenne’.
910  Hierna doorgehaald ‘dat p’.
911  Er staat bij vergissing ‘45’; in de tekst verbeterd.
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(f. 21v) Slappeterp

Omme te declareren de meenichfoldicheyt vandie ponsmaten, die thoe behooren 
die pastorie in Slapperterp, vande welcke die pastoers die renten ofte prouffyten 
ontfangen hebben ende noch ontfangen, die zijn gedeelt aen twee possessien, 
ende die meeste deel es verhuyert ende die andere ponsmaeten werden van dese 
pastoer gebruyct. Voort soo en vinde ick geen testimonium, hoe groot ofte cleyn 
datse zijnten, dan nae ouder gewoonte, alsmen noempt, verclaer ick heer Sijbren, 
pastoer in Slapperterp, die grootheyt van mij besidt.
Item inden eersten, bruyck ick heer Sijbren van dese pastorie landen in Slap-
perterp, toe mijn possessie, een fenne ofte stucke weylandt, groot zijnde twaelff 
ponsmaeten, streckende mitten noerdereynde aen die ryedwech nae Franicker 
ende die sijder eegh aen die Sijlroede.
In dese fennen heeft die patroon Dionisius in Slapperterp een ponsmaete, 
streckende (alsmen seyt) metten westerzijde aen een stucke saedtlandts, hietende 
Hillema Weerdt.
(f. 22r) Item noch heeft die pastoer tot zijn besidt drie ponsmaten hoylandts, 
gemeeten met Rypstere912 maedt, hietende Rijcxter Meeden, ende leyt aendie 
oesterzijde die Monickens Landt toe Aengum, dewelcke bruyct eenen Thietse 
Claes zoon, ende es met een dole van een gescheyden, ende dat suijdereyndt loopt 
ofte streckt aendie Sylroede.
Item noch bruyck ick heer Sijbren voors. aen myn possessie seven ponsmaeten, 
een eynsse minne, gemeeten met Rijpstere maet (als tuget dat chalangier)913 ende 
strecken mitter oesterzijde aen deese Monickens Landen ende desgelycx met die 
noerdersijde aendie Monicke Fennen, dewelcke gebruyct Sijmon Reyners zoon.
Dit zijn die reeden die de pastoer selver bruyct.
Item noch gebruyct die pastoer aen zijn possessie sommige ponsmaten terplandt, 
als te weeten twee pondematen terplandt aen die noerderzijde vandie kerck ende 
dat noerdereyndt aen Convente Fennen, een sloet tusschen wesende.
(f. 22v) Item noch een halff ponsmate saedlandt, dat die patroon toebehoort, ende 
wort gebruyct aende pastoers besidt, streckende mittie noerdersijde aen die voors. 
twee ponsmaten terplandts lantonge ende mettie westereynde aendie kerckgraft, 
ende gelt toe huijer een rinsch gulden jaerlicx.
Item noch een stucke terplandt aen die oesterzijde van dat personaets huys, groot 
zijnde een groot ponsmate, ende es met een landtrugge vandie patroons halff de 
pondemate verscheijden.

912  Doorgehaald ‘Rystere’.
913  Calendier of calendarium (lat.)
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Ende noch die huysstede ende een stucke saedtlandt, omtrent een halff ponsmate, 
metten suijdereynde aendie pastoers fennen, met die Heerwech nochtans 
verscheijden ende met die westersijde aen Hillema Terp.
Item dese voors. landen contribueren tot mijnen (f. 23r) heeren domeijnen voor 
thien florenen, ende solde oeck die verhuijeren als die naest bij leggende landen 
verhuyert zijn, soo moste ick die geven omme veertien ofte sestien florenen.
Dese landen, boven gespecificeert, zijn nae die alderbeste conputacie ofte kennisse 
die ick daer aff can hebben gedeclareert.

Die pastorye landen in Slapperterp.

Item oeck mede te declareren die ponsmaeten der pastoryen in Slapperterp die 
verhuyert zijn, omme Keyserlycke Mayesteyts placcaet te obtemporeren, nae 
die getuijchenisse van eenen heer Jacob, aldaer pastoer hier voormaels, want 
hij tuycht in dit missael sommige ponsmaten ende int chalendario914 sommige, 
sonder twelck ick geen ander seeckerheyt en can gecrygen.
Item int eerst bruyct die pastoers landtsaete van dat benefycijs landen, een fenne 
oft stucke weydlandts, groot zijnde twintich ponsmaeten, in welcke landt es 
een vlecke ofte leechlandt, groot wesende drie ponsmaten ofte daer omtrendt, 
wat min ofte meer, die inde herffst onder dat water sijn ende by fochtachtige 
soemeren zeer (f. 23v) luttel prouffyts opbrengen. Dese landen hebben aen die 
zuijdereynde die Wech ende die oesterzijde ende aendie915 noerdereynde, met 
een sloot verscheyden, aendie landen die de convents landen toe Aengum 
thoecommen, ende Pieter Hillebrandts zoon hetze in zijn gebruycke.
Ende noch bruycket die pastoers landtsaete een stucke hoylandt, hietende dat 
Feer ende es groot (nae inhouden dat calandier) [339] negen pondemaeten 
een halff eynsse ende streckt mit die noordereynde aenden Wech ende met die 
suijdereynde aen die zijlroede ende die oesterzijde aen dat convents landen.
Ende noch drie ponsmaeten (als mijn geseyt es) met die wallen die corst eerst 
geploecht zijn, die noerdereynde streckende aendie zuydereyndt vant Feer, 
tusschen beyden die Zijlroede wesende.
(f. 24r) Ende noch een stuck, datmen hiet die Ommeloop ende es maedtlandt 
daerdat saedtlandt omme leyt, ende es met Rycxte maedt (testante chalendario)916 
vier pondematen greijdijet ende een halff eynsse.
Item noch heeft die landtsaete vandie pastorye landen, sommige ponsmaeten 
zynten saedt, int oest een ponsmaete terplandt, leggende mittie noerdereynde 

914  Latijn: calendarium.
915  Er staat bij vergissing tweemaal ‘die’; tweede keer in de tekst weggelaten.
916  Latijn: getuige het calendarium.



671

aen den Wech ende met die oosterzijde aendat gredlandt dat geheeten es dat Feer.
Noch bruycket de voors. landtsaete een ponsmaete terplandt, die de Heylige 
patroon Dionisius landtheer aff es ende leyt mettie oesterzijde aenden pastoers 
lant, met een landtrugge verscheijden aendie westerzijde ende dat convent van 
Aengum saedtlandt, dewelcke bruyckt Sijmon Reyners soon, inwoender thoe 
Slapperterp.
Item noch heeft die selffde landtsaete vier ackeren (f. 24v) saedtlandt, dewelcke 
int ronte beslooten heeft die greyden, genoempt als boven die Ommeloop, zijnde 
groot omtrendt twee pondemaeten.
Dan heeft die landtsaete oeck dat landt daer dat huijs op staedt ende een cleyn 
stuckgen saedtlandt aenden noorderzijde van zijn huijs ende loopt metten 
oestereynde aen zijn fennen, groot zijnde omtrendt een halff ponsmaete, behalven 
dat landt daer dat huijs op staedt.
Dit zijn die landen vandie pastoryen in Slapperterp, die verhuijert zyn mettie 
landen daer die patroon landtheer aff es, als boven exprimieert, ende contribueren 
tot alle schattinge, als waerlicke, voor sestien florenen.
Item van eeuige delen, ontfange ick heer Sijbren pastoer daer bij en rinde.
Verclaert zijn bij mij heer Sijbren, pastoor in Slapperterp, met mijnen eygen 
handtscrift ende bij mij ondergeteeckendt, Anno Domini 1543.
Ende was onderteeckendt: Sijbren, pastoer in Slappeterp, lye als boven.

(f. 25r) In Wier

Aenden eedelen ende erntvhesten Taecko Glins, grietman over Mannaldummadeel, 
saluyt.

Ghij sult weeten die grootheyt ende estimatie vanden patroon van Wier, bij 
mij heer Sijeurdt Feys soon gescreven ende aengebracht duer tbevel van den 
Keyserlycke Mayesteyt.
Int eerste, die fenne groot XIII pondematen, mettie maeden, leggende oppet 
suijdtwest vandie kercke, naestleger Jel Lauti toe westen ende toe oesten ende toe 
noorden ende joncvrouw Sytz van Grombach ende die Monicken van Aengum 
toe suijden.
Item noch tot dat voors. beneficium heeft thien pondematen saedtlandts, leggende 
opt Westervelde, oeck naestleger Jel Laute voors. opt suydt ende upt oest ende die 
Oldefaert opt west.
Item noch heeft dat voors. beneficium negen eynsen saedtlandts, leggende opt 
noorden van zijn huys ende hoff. Ende dese voors. landen bruyckt oeck sulffs.
Ende daer toe vande Keyserlycke Mayesteyt vandie Billanden, daer ick hebbe XXI 
karolus guldens.
Dit es die grootheyt ende estimatie vandie pastorie van Wier, by ons aengegeven, 
als bij mij heer Sijeurdt voors., Albert Claessen ende Wijbe Gerrits zoon.
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(f. 25v) Item dit zijn die patroons landen in Wijer, die 917 Wijbe Gerrits soon nu ter 
tyt es bruyckende.

Int eerste, die fennen groot negendehalff pondematen, naestleger die Monicken 
van Aengum opt oest ende Jan Jacobs zoon naestleger op918 noorden.
Item noch ses pondematen saedtlandts, naestleger Geepcke Eelcke soon opt oest 
ende west ende opt suyden die jonge priester in Wier.
Item noch een ponsmaet, leggende op Wierstere Suuydfeeld, naestleger dat 
convent van Aengium opt oest ende vrou Luijcia opt west, in hoere landen be-
legen.
Noch drie ponsmaten, leggende op Betghumme Nijeuwe Landt, onse patroon 
toehoordt, die naestleger vanden voors. landen naestleger die vicarie toe Bethgum 
op oesten ende Claes toe (f. 26r) Brantsum op west, Reynck Roorda naestleger 
toe suijden, die staeten groot een ponsmate. Dese voors. landen gelden te huyer 
XII goudt gulden.
[340] Item Lambert Fedde soon heeft oeck vanden patroens landen anderhalff 
ponsmaet maedtlandt op Wierstre Zuuijdfeld, dat convent tAengum naestleger 
op tsuydt ende Luijcia voors. opt oest, die Olde Feer opt west. Noch toe eyndt 
an noch een ponsmaete, onse patroon naestleger,919 Sijrck Schelte soon op oest 
ende west ende Luijcia van Grombach op west, die pastorie opt noordt [n]aes[t]
leger; Lambert voors. zijn steedtgrondt een half ponsmaet, geeft te huijer van dese 
voors. landen drie goudt gulden.
Item Arntgen Harmans soon een ponsmaete opt Noerdtfieldt, saedtlandt, dat 
convent van Aengum (f. 26v) opt oest, noerdt ende opt west Ide Lamberts zoon, 
opt suuijd Gepcke Oelcke soon, gelt een karolus gulden toe huyer.
Item Krijn Gielis soon heeft van onse patroon een920 halff ponsmaet met zijn 
steed, geeft daer van te huyer een karolus gulden.
Pieter Wijbrens soon een cleyn huysteedt, geeft seven stuvers; dat verdient hij dat 
hij onse koer in eeren holdt.
Jantgen Haringhs een cleijn huysteedt, propter Deum.
Item Trijn Olpherts weduwe een cleijn huyssteedt, propter Deum.
(f. 27r) Aenden eedelen ende921 erentvhesten Taecko Glins, die hier staedt 
gescreven bij ons heer Sijeurdt Feys soon ende Albert Claes soon ende Wybe onse 
patroons landtsaeten, wij seggen dat dit alsoo es als hier staedt bescreven, van 

917  Doorgehaald: ‘daer’.
918   Hierna doorgehaald ‘oesten’.
919  Hierna doorgehaald ‘Sirck’.
920  Er staat bij vergissing tweemaal ‘een’; tweede keer in de tekst weggelaten.
921  Later toegevoegd.
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ponsmaet tot ponsmaet, van stuck toe stuck, anno 1544, den 8en januarij. Onder 
was geteeckent: heer Sijuerdt Feytke zoon, pastoer in Wijer subscripsit, Albert 
Claes soon.

Ick heer Johannes Berck, prebendaet in Wijr, yck bekenne met mijn handtscrift, 
dat te Wijr op jongerscip landen twintich pondameta sijn: seven bij Gepke Elcke 
soon sijde, die ander bij Romka Hermans zoons sijde ende vijer pondameta by 
Beelckum persoeners landtsijde; drie bij Pieter Laute huys ende twee pondemeta 
bij Berlikum ende anderhalff ende negen ensen landts by Beerlickum ende een 
ponsmeet bij mijn huijs ende een acker meer dan eenen halff pondemeta.
Dit zijnt die landen opte jongerscip te Wijr ende twee steeden; die eenen steed 
eenen hoorenties gulden, die ander acht stuvers.
Zoo zijn daer noch sex coopmans gulden van Billanden, die hij toe Leeuwaerden 
haelt vandie rentmeester. Dit zijn die landen toe Wijr, die hijer op hooren, 
die landen zijnt X enckele gulden ende elck hu[y]s een blanck. Dit zijnt myn 
prouffyten, hierup moet ick die lasten doen, die clocken luijden, schuren ende 
wasschen die kercke, wijn ende misbroot te haelen voor twee priesters ende te koer 
te sijngen als een coster ende baede daer up te houden. Dit es myn pravant,922 dat 
soe in ende waerheyt, soo hebbe ick mijn name hier onder geteyckent, int jaer 
XVc XLIII den negenden dach aprilis. Ondergeteyckent: heer Johannes Berck, 
belie ut supra.

(f. 27v) Van Beetghum

Die landen ende renten vande kercke van Beetghum zijn dese naebescreven.

Ten eersten, een ponsmaete nijlandt, finlandt, in Trijntze Landt, Hantze Rommerts 
zoon om ende omme naestleger.
Item tien eynssen feenlandt in Foppe Gerloffs soons landen, inden saete.
Item noch een hofsteede met een aengehechte eyem,923 Foppe Geerlofs ende 
Hette Rommerts zoon naestlegers.
Item Sijbe Sijbe soon geeft jaerlicx drie golt gulden van zijn saete ende landen, 
daer hij nu op woont.
Item noch negen eynssen saedtlandt, die Gemeene (f. 28r) Farden aendie ooster-
zijde, die Heerewech aendie suijdersyde, die vicarie aendie westersijde ende aendie 
noerderesijde Heere Gerlts erffgen. naestlegers.

922  Pravande: prebende.
923  Lees ‘hyem’ of hiem (fr.):  erf.
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Item noch een golden gulden renten toe Peijns, in een saete over hoech ende 
leech, Lambert Rommerts soon landtheere off grondtheere vandie saete voors. 
ende die presidents naegelaten weduwe.
Item noch vyff hoffsteden in Beetgummer buijeren, verhuyert voor drie eynckele 
gulden jaerlicx.
Item noch drie pondematen finlandt, aen die oesterzijde Hoelinge Loon, aendie 
westerzijde Tyarck scroer toe Leeuwaerden naestlegers.
Item Kempe Doenija X st. voor een kamp, etc.
Dese landen alle te saemen gewerdeert, soo brenghen924 jaerlicx op aen renten, de 
somme van vyfftiendehalve goudt gl. ende XIII st.

(f. 28v) [341] Die aenbrengh der landen ende renten vande pastorie in Beetheghum, 
bijden pastoer ende bijden 925 gemeente aldaer aengebrocht, in maniere hier nae be screven.

Ten eersten, vyff pondemaeten oldtlandts fennen, die Gemiene Farden aende 
oesterzijde, aendie suijdersijde Kempo Doenija, aen de oestwesterzijde die 
pastorie selves, ende Wijbrich Tijmens weduwe aendie noerderzyde naestlegers.
Item noch tweeëndetwintich eynssen feenlandt, hebbende ande oesterzijde de 
Heerewech, ande suijderzijde Pieter Gerckema erffgenamen, andie westere ende 
noerdere sijde Kempo Donija naestlegers.
Item noch twee pondematen saedtlandt, die Heerwech andie ooster ende suijder-
sijde, aende oosterzijde Kempo Donija ende die armen in Beetghum, aendie 
noordersijde dieselve armen voors. naestlegers.
Item noch sex pondemeta mede nijelandt, aendie oosterzijde Jouwer, Feyte Tzarck 
zoons weduwe, aendie suijdersijde die pastorie ende Claes toe Brantzum, aen die 
westersijde Feycke Wobbe zoon, aendie noordersijde die pastorie voors. naestleger.
(f. 29r) Item noch vyff pondemeta off daeromtrendt, maede nijelandt, ande 
oostersijde Claes te Brantzum ende Jouwer Feyte Sackis926 zoons weduwe ende 
andie westersijde heeren Hessel Martena erffgen. naestlegers.
Dese landen voors. werden bijden pastoer gebruyct, naeden gemeente pryse ende 
waerde, gewardeert over hooch ende leech op die somma van XXI golden gulden 
jaerlicx ende elff stuvers brabandts.
Item noch een pondemaete saedtlandt, daer des pastoers meijer op woondt, die 
pastorie van Beetghum andie oosterzijde, Kempo Donija aende suijdersijde, 
aendie westersijde die Heerewech ende ande noordersijde Wijbrich Thijmens 
weduwe naestlegers.

924  Hierna doorgehaald ‘zij’.
925  Hierna doorgehaald ‘convente’.
926  Dit is dezelfde persoon als de eerder genoemde weduwe van Feyte Tzarck zoon, zie f. 28v.
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Item noch vier pondamaten oltlandts fennen, aendie oostersijde die vicarie toe 
Beetghum, aendie suijdersijde dieselve vicarie, op die oostersijde den Heerewech, 
aenden noordersijde Kempo Donija naestlegers.
Item noch twee kampen oltlandts fennen, omtrent vier pondemeta groot, aendie 
oost ende suijdersijde tconvent toe Aenijum, aende oostersijde joncheer Bunachs 
weduwe Kuniere ende aende noordersijde die patroen toe Beetghum naestleger.
(f. 29v) Item noch derdehalff pondematen, aendie oosterzijde Taecko Minne soon 
ende aen die suijdersijde Buwa Wijbrandts soon, aendie westersijde Claes toe 
Brantzum ende aendie noordersijde die pastorie toe Beetghum naestlegers.
Item een pondemaet up Dickster Nijelandt, aendie suijdersijde Hans Sytzie soon 
ende die pastoer toe Inglum aendie noorderzijde naestlegers.
Dese landen boven gespecificeert ende by Sijuerdt Sijbe soon werden gebruijct 
ende gelden elfte enckel gulden.
Item noch bet een pondemaet saedtlandts, daer een cleijn hu[y]ss op staet, 
aendie vicarie toe Beetghum opt oost ende west, leggende die Heerewech aendie 
noordereynde ende tGemeen Farden aendie suijdereynde naestlegers, ende gelt 
jaerlicx anderhalff karolus guldens.
Item noch twee pondemaeten nijelandts maden, daer een hu[y]ss op staet, 
Nanne Tzijomme zoon erffgenamen aende oest, aen[d]e zuijdt ende oestersijde 
wel negen oft thien naestlegers, aen die noordersijde den Olde Dyck, ende927 
verhuijert jaerlicx voor drie karolus guldens.
(f. 30r) Item noch competeert de voors. pastorie vyff morgen beslooten Biltlanden 
fennen, die bij heeren Hessel Martena erffgenaemen gebruyct, verhuijert ende 
gepossideert waeren, waervan ende voor die pastoer jaerlicx mer off en buert 
dan die somma van twaelff karolus gulden, uuyt handen vanden Keyserlycke 
Mayesteyts rentmeester, twelck tendeert tot grooten achterdeele vanden pastoer, 
soe die selve landen naeden gemeenen prijs, soo andere Biltlanden verhuijert 
zyn, solden jaerlicx upbrengen de somma van vyff ende twintich karolus gul-
dens; waeromme die gemeente van Beetghum sampt den pastoer bidden ende 
protesteren voor Vermoegentheyts wille, alsulcx indachtich zijn ende arme 
pastorie mocht tot gebruijck der landen voors. genadelicken geholpen worden.
Item noch die hofstede mettet hoff, een halff pondemaet groot zijnde.
Item noch competeert die pastorie jaerlicx sommige patrones renten, ut etlicke 
saeten, bedraegende tot omtrendt twee ofte drie golden gulden, waer van men 
niet sundere specificaties doen en can. Onder was gescreven: heeren Syurdt 
Syurdt zoon, pastoer in Beetgum, bekenne mit desen mijn handt als voors.

927  Later toegevoegd.
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(f. 30v) [342] Up ten XVen marty 1567 zijn de gemeente van Beetgum up seeckere 
requeste geaccordeerdt, de opcompsten der vicarie aldaer te mogen apliceren tot 
reparatie der kerck, den toorn ende de huysinge van den vicarie ende dat voorden 
tijt van vier jaeren, mits dat den pastoer de lasten sal doen, daervan hij geraetet 
sal worden uuyt voors. upcompsten.928

Die landen ende renten vande vicarie in Beetghum zijn dese naegescreven perceelen.

Ten eerste, een fenne van ses pondemaeten, aende oestersijde heere Jerck[ema] 
erffgenamen, aende suijder ende westersijde die Heerwech ende aen de 
noerderzijde die pastorie van Beetghum naestlegers.
Item een fenne van drie pondemaeten, aende oestersijde Peter Ysbrandts weesen, 
aen de suijdersijde Buenaeus weduwe, aen de wester ende noordersijde Renick 
Roorda naestlegers.
Item noch een fenne van anderhalff pondemaete, die munnicken aen allen sijden, 
namentlicken van Aenijum, toe naesten.
Item noch een pondemate fenne, Kempo Doenija ende die patroon toe Berlikum 
naestlegers.
Item noch viertien eynssen saedtlandt, Farden aendie oestersijde, aendie 
suijdersijde heere Gerckema erffgen., aende westersijde die pastorie in Beetghum 
ende aen de noordersijde Kempo Donija naestlegers.
(f. 31r) Item noch een pondemate saedtlandts, aende oesterzijde die Heerwech, 
aen de suijderzijde die armen in Beetghum, aen de oestersijde Kempo Donija, 
aen de noordersijde Peter Gerckema erffgen. naestlegers.
Item noch tweëndetwintich eynssen saedtlandts, aen de oestersijde Buwa 
Wijbrandts soon, aende suyden tgemeen Farden, aende oestersijde die pastorie 
van Beethegum ende aende noordersijde den Olden dyck naestlegers.
Item noch IX eynsen fennen tusschen den Olden Dyck ende tGemeen Farden 
gelegen.

Dese voors. perceelen van landen zijn olde landen ende dese naebescreven zijn nije 
landen.

Item noch seven pondematen feenlandt, aende oestsyde Hotz Hettis, aende 
suijdersijde veel eynden van andere landen, aende westersijde jonge Jelle, aen de 
noordersijde die olde Bildyck naestlegers.
Item noch anderhalff pondematen saedtlandts, waervan Buwa Wijbrandts den 

928  Dit fragment is later, in een andere hand, in de linkermarge toegevoegd.
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derden paert toecompt, aende oestersijde Renick Roorda, aende westersijde 
Lautzien Rommerts zoon naestlegers.
(f. 31v) Item bet negen eynssen maedtlandt, aende noordersijde Opcke Claes 
soon, aende suijdersijde Bunaeus weduwe naestlegers.
Item noch een halff pondemate maedtlandt, up Marsummer landt in Warnefliet, 
Buwa Wybrandts zoon opt noerdt ende die costerie toe Marsum upt suijdt 
naestlegers.
Item noch een pondemaete maedtlandt, daer Tzamck weduwe bruijckt.
Item noch derdehalff pondematen maedtlandt, nijelandt, aende oestersijde 
Douwe Foppe soon, aen de westersijde die Maedewech naestlegers.
Item thien eynssen nijelandt, Rinck Roorda op oest, Teecke Lijeuwes opt west 
naestlegers.
Item elff eynsen nijelandt, opt oest vrouwe Lucia toe naest, opt west die voechden 
toe Wijer naestlegers.
(f. 32r) Item noch thien eynssen, Buwa Wijbrandts zoon opt oest, vrouw Lucia 
opt west naestlegers.
Item noch twee pondematen maedtlandt, die Nije zijlsloot, Rinck Wijnije erffgen. 
naestlegers.
Item noch een pondemaete maedtlandt, leggende in tWarnefliet, Jouw[e]r 
Buwama naestlegers.
Item noch een pondemaete saedtlandt, vrouw Lucia naestleger op die suijdersijde, 
Albert Frans Guertis opte noorde naestlegers.
Item noch een steed daer die vicarie huys op staedt, met dat angehanchde hijem, 
Imck Wijbes aende oestersijde ende Epo op Inhijem aende westersijde naestlegers.
Item omme die patroons holtesick,929 mittet vicarie alst mittet pastorie, waer van 
hier boven etc.
Alsoo dese voors. vicarie zeer cleijne perceelen (f. 32v) van landen zijnt ende die van 
onze voors. armen persoonen gebruyct worden ende die clerck, daer up gecoeren, 
noch niet en resideert ende die gemeente niet hebbende eenich register, hoeveel 
yemanden te huijere geeft, soo hebben die gemeente raminge ende huijeringe 
opde landen voors. geacht de pondematen nijelandt voor een golden kroon ende 
[343] die pondemate oltlandt voor XX stuvers brabandts st. tOorconden van 
desen, hebben wij gemeente van Beetghum, dese toe onderscrijvende, gebeeden 
hebbende heeren Sijeurdt, onse pastoer van Beetghum, twelck hij alsoo omme 
beede vande gemeente gedaan heeft. Actum et die quibus ut supra. Onder stondt 
gescreven: heeren Sijeurdt Sijeurdts soon, pastoer in Beetghum, beken als voors. is.

929  Lees ‘holtefick’.
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(f. 33r)930 Mynaldum

Dit es die aenbrengh vandes patroons landen tot Mijnaldum, twintich golt gulden 
renten.

Item die landen, saedtlandt, meedtlandt ende vennen, onder malcanderen sijn 
tusschen vyfftich ende tsestich pondematen; anders en weten wij heer Johannes 
pastoer ende Rennick Roorda heerscap, met die kerckvoechden Claes Sicke zoon, 
Anne Yelle zoon, Oene Taecke soon, die landen bijsunderling nyet toe specificeren, 
ende aengesien dat die kerckvoechden selffs nijet en konnen scrijven, hebben zij 
ons heer Johannes voors. ende Renninck Roorda heerscap, gebeeden dit brieff 
voor haer te scrijven ende te onderteyckenen, twelck ick heer Johannes voers., 
duer bede wille geernt gedaen hebbe ende mijnen hanteijcken hieronder gesedt, 
anno XVc XLIII den IX aprilis. Onder was geteeckent bij diverssche namen ende 
toenamen: Johannes Utricensis,931 pastoer in Mijnaldum subscripsit ende Renick 
van Roorda.
Noch stondt ondergescreven: Ende hijer es Tyarck Hans soon stede, Laes Sicke 
soon stede ende die Lutticke meer daer meede inne gereeckendt.

(f. 33v) Dit is die aenbrenge vande pastoers landen tot Mijnaldum, negen ende 
twintichstalve golden gulden renten.

Die pastoers lan[d]en int speciaele, naedat ick heer Johannes van Utrecht, pastoer 
tot Mijnaldum, vinden kan, zij[n] int eerst, die vennen achter zijn huijs, omtrendt 
XXI ofte ten hoichsten XXII sceer.
Item dat saedtlandt bij zijn huys wordt geholden ofte gereeckendt voor VII 
pondematen.
Item op Epinge Tderp, een pondemate.
Item bij Manninge I pondemaete, genoempt op Sijlroedwal.
Item huys ende huysteede, alsmen sien mach, want dat en weet ick anders nyet.
Item op Mijnaldummer Meed, over die Lange Dam, XII pondematen.
(f. 34r) Item noch over die Lange Dam, daerbij mijn huysen, vyftalve pondemaeten.
Item bij Deynum, bij Willems Vennen IIII pondematen ende daerbij I½ 
pondemate ende bij sylroedswal XV eynsen ende noch in een oude plaets I 
pondemate.
Item noch int weste bij die Lange Dam VI pondemaeten, hoichlandt ende in 
leechlandt.

930  Vanaf hier houdt de nummering van de folio’s op.
931  Lees Utricensis (lat.): van Utrecht.
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Item noch daerbij, nijet verde naet noerden V hoechlandt ende daerbij int eynde 
leechlandt.
Item noch daerbij, bijde Lange Dam, II½ pondematen meetlandt.
Item noch XV eynssen op Minaldummer Meed, in een ander plaats bij die Lange 
dam.
Item noch bij Lichtemeer, III pondematen.
(f. 34v) Item noch bij dat huys ende huystede, Stickelbos, die weijde ofte venne, 
omtrendt VII sceer ende die III pondematen maedtlandt.
Dit zijn mijn landen, als ick vinne in mijn voervaders bouck. Ende die cappellaens 
landen en weet ick nyet, wandt hij van huys es ende mijn dat nyet geseyt en heeft. 
Datum anno XVc XLIII, aprilis IX. Onder was gescreven: Johannes Utricensis, 
pastoer in Meynaldum subscripsit.

Dit es die aenbrengh vandie cappelanen tot Meijnaldum, XII gouden gulden.

Dit zijn haer landen, VIII pondemaeten fennen toe Lichtemeer, IX pondemaeten 
medelandts opper Gognes bij Jan scroer ende II pondemaeten Heijnste camp 
ende I½ bij Sicke Nannes soon huys.
Noch een pondemate bij Buine huys.
Noch een pondemate over die Lange Dam.
Noch II by Auckis fen ende IX eynssen bij die Balse sette.
Noch XV eynsen, bydie Zijlroeds wal.
[344] Noch een pondemaete saedlandts op Epijnga Tderp.
Item Meinck Jans zoon, oeck [...]932 pondemaete.
Angegeven anno XVc XLIII, aprilis den Xen dach. Onder was gescreven: heer 
Jasper van Leeuwaerden, belije ut supra, cappellanus in Mijnaldum.

(f. 35r) De costers landen tot Minaldum.

Gercke Piers soon, coster toe Minaldum, bekenne mijnen landen groot te wesen, 
als hier nae bescreven.
Item int eerst, een fenne, die ick selver gebruyck, groot wesende omtrendt fyff 
pondemaeten, tgasthuys fennen naestleger opt noerdt ende die Heerwech opt 
suijden.
Item noch es daer een lutticks goedt toe, daer een olt wyff op woondt, Douwe 
Gosse zoon naestleger opt suijdt ende die Preeckers van Leeuwaerden opt noerdt, 
hietende Mindts Hennema, daer ick siaers van te huijer boer acht enckele 

932  Niet ingevuld.
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gulden; hoe groot van pondematen dat en weet ick nyet. Oerconden dese, hebbe 
ick mijn handt hier onder geset, opten Xen aprilis, anno XVc XLIII. Ende was 
ondergeteyckent: Gerardus fil. Petri 933 subscripsit.

(f. 35v) Berlckum

Dit zijn die gewisse saeten ende landen, die den patroon toe Berlckum Sinte Michiel 
toebehooren ende voor dees tyt gehadt heeft.

Douwe Sybrandts zoon geeft tsiaers te huyer van vier pondematen, IIII gulden 
current.
Douwe Beentzoma toe Mijnaldum geeft tsiaers te huyer van drie pondemaeten, 
drie gulden current.

Dese naebescreven landen bruycken die van Berlckum.

Die pastoer bruyct tsiaers twee pondematen landts, leggende in zijn fen over de 
Zijlroedt, geeft van te huyer een golden fl., Taecko Minne soon naestleger opt 
west, die vycarie toe Wijer op oest.
Hytze Bryontick zoon geeft siaers van een pondemate XX stuvers, Frans 
Hillebrandts zoon naestleger op oest ende Rindts Hette weduwe opt west.
(f. 36r) Pybe Oentze soon geeft tsiaers te huyer van twee pondemaeten, twee 
gulden current, Sybren Roorda naestleger op oost ende Bryontick Eeze opt west.
Jacob Heyns zoon geeft siaers te huyer van II pondemaeten, leggende in Jonglandt, 
II gulden current, Feycke Coertsma erffven opt oost ende Pieter Laetzema op 
west.
Andle Foppe soon geeft siaers te huyer van I½ pondematen, leggende indie 
Maersuem, XXX stuvers, Frans Hillebrandts soon naastleger [opt] noordt, Eese 
Bryontick zoon opt934 Aezen olyslaegers erffven.
Sijbe Dirricx soon geeft siaers te huyer van II pondematen II gulden current, ende 
Sijbe Douwe soon geeft oyck te huyer van twee pondematen twee gulden current.
Dese landen leggen beyde aen een stuck, Minnert Gyelt zoon naestleger opt 
suijdt ende Douwe Douwe soons weduwe opt noordt.
Ayle Pieters zoon geeft siaers te huyer van een ponsmaet, XX stuvers, heer 
Johannes naestlegher opt oost, Sijbrandt Roorda opt west.
(f. 36v) Lolcke decker geeft siaers te huijer van XIIII eynssen landts, XVIIII 
stuvers, die patroon van Sinte Michiel naest op oost ende west.

933  Latijn: filius Petri, zoon van Petrus.
934  Waarschijnlijk heeft de kopiist hierna een regel overgeslagen.
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Jompcke Claes soon gheeft siaers te huijer van II pondematen twee gulden current 
ende Thiedt Rommerts weduwe naestleger op oest, Ayle Pieters soon opt west.
Sipcke Hillebrandt soon geeft siaers te huyer van anderhalff pondemaeten XXX 
stuvers, de pastoer naestlegher opt noordt ende heer Renick opt suijden.
Jan Goffe soon geeft siaers te huyer van ses pondematen ses gulden current, 
van drie pondematen es naestleger op oost die Olde Bildyck, opt west Thiedt 
Rommerts weduwe.
Noch twee pondematen, daer es die935 Bildyck oeck naestleger opt oost ende die 
patroon Sinte Michiel opt west.
Noch een pondemaet, der es Wlbe Lijeuwe zoon naestleger opt oest, Bryontick 
Eeze zoon opt west.
(f. 37r) Lijeuwe Reintze soon geeft siaers te huyer van drie pondematen, drie 
gulden current ende I½ pondemaet es naestleger opt oost heer Rennick ende 
Thijedt Rommerts weduwe opt west, vandie IX eynsen naestleger opt oest Pijbe 
Oentze zoon ende opt west Aesge Tzomme soon.
Noch beth bruycken Lyeuwe ende Eemen Dirricx soon twee pondemaeten, 
gheven daertoe te huyer een golt gulden jaerlicx renten, die patroon naestleger 
[opt] oest ende Thijedt Rommerts weduwe opt west.
[345] Eeme Dirricx zoon geeft siaers te huijer van drie pondemaeten [ende] drie 
eynsen drie gulden current, twee pondemaeten es naestleger opt oest Renick 
Roorda, Keympe Donye opt west. Die ander pondemaet ende III936 eynsen, 
Scheryer ende Tzomme backers erven opt west.
Sijbe Douwe soon de huyer van twee pondemaeten II gulden current, die patroon 
naestleger op oest ende die faert upt west.
(f. 37v) Jacob Sijbe soon geeft siaers te huijer van een pondemaet XX stuvers, die 
patroon naestleger op oest, Oemen Dirricx zoon opt west.
Auke Sipcke soon geeft siaers te huyer XXX stuvers van I½ pondemaeten landts, 
Hilbrandt Abbe zoon naestleger op oest, die patroon selffs opt west.
Claes Baucke soon, Ducke Baucke soon, Rintze Wijbren zoon, Bauke Ryntze 
soon, Sybe coster; dese geven gelyck te huyer van IX pondemaeten acht gulden 
current, Feycke Heercke soon naestleger opt suyt, Tyaerdt Johan zoons landtheer 
opt noerdt.
Rommert Douwe soon geeft siaers te huyer van een halff pondemaete X stuvers, 
zijn landtheer es naestleger aen alle de zijden.
Sijbe coster geeft siaers te huyer van II pondemaeten (f. 38r) twee gulden current, 
Renick Roorda naestleger op oest, Kempo Donije opt west.

935  Hierna doorgehaald ‘Byld’.
936  Verbeterd uit ‘IIII’.



682

Frouck Renix weduwe geeft siaers te huyer vandie Crommewal, ses stuvers, 
Renick Roorda
op oost naest, Rintze Wijbren soons lantheer opt west.
Wybrandt Claes zoon geeft siaers te huyer van II pondematen twee gulden 
current, tconvent van Aengum as naestleger op oost ende opt west.
Jan moller geeft siaers te huyer van drie pondemaeten maedtlandt, leggende op 
Menaldumma maeden, drie gulden current, Lijeuwe Oentze naest opt west, de 
vrouw van Grombach op oost.

(f. 38v) Berlckum

Dit zijn die renten die den patroon Sinte Michiel toebehooren.

Wopke Andle geeft siaers te huijer uuyt zijn saete vier golden guldens frys gelts.
Sijmon oppe Cleijngeest geeft siaers te huyer een golden floreen uut zijn saete.
Tzeerck oppe Cleyngeest geeft siaers te huyer uuyt zijn saete een golden floreen.
Aede Douwe soon geeft siaers te huyer uuyt zijn saete seven gouden gulden.
Lyeuwe Ocke zoon geeft siaers te huyer uuyt zijn saete vier hoornties gulden.
Oeds Feycke soon bruyct een pondemaete, geeft daer jaerlicx van te huyer XX 
stuvers, Kempo Donija opt west, die vicarye toe Beetgum opt oost.
(f. 39r) Douwe Bijntyema bruijct drie pondemaeten, gheeft daer van te huijer drie 
gulden current, Hillebrandt Abbe soon es naestleger op die suijdtoesterzijde ende 
Ane Jelle soon es naestleger op die noordtwesterzijde.
Gerbren Douwe soon geeft siaers van zijn saete te huyer XIII gouden floreenen 
ende XII stuvers, die landen zijn groot XXIII pondemaeten, van ses pondemaeten 
fenne es naestleger op oest de vrou van Grombach ende opt west eenen, hyet 
Sipcke, woonende tot Leeuwaerden; van IX pondematen maede es naestleger op 
die suyderzijde Pier Saepe soon, op tnoerdt meester Pieter oppe Ryp; van VIII 
pondemaeten saedtlandt es naestleger opt oost die patroon Sinte Michiel ende 
opt west Buwe Wijbrens zoon.
Outger Eelcke soon geeft siaers van zijn saete te huyer XIIII gouden gulden, 
bruyct int eerst VII½ pondemaeten fennen ende es naestleger opt west frou 
Knyer ende op oest joncvrouw Sydts.
Noch bet VII pondemaeten fennen, leggende bij Outgers huys, es naestleger op 
oest Kempe Douwe ende opt west Gerrit Dirricx zoon.
(f. 39v) Noch bet I½ pondemaeten saedtlandt, es naestleger Kempo Donye opt 
oest ende die patroon Sinte Michiel tot Berlckum opt west.
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Noch bet van III pondemaeten saedtlandt, es naestleger op oost Kempo Donije 
ende op oest937 Melis ende Foecke Dirricx zoon.
Noch bet van I½ pondemaeten saedtlandt, es naestleger opt noordt Juck Wijbe 
weduwe ende opt suijden die patroon Sinte Michiel.
Noch bet van III pondemaeten saedtlandt, es naestleger opt noordt Feye 
Heerenster938 ende opt suydt Gosse Binnert.
Noch bet III pondemaeten maede, daer es naestleger op oost Heere Hotnya ende 
opt west Kempo Donye.
Noch bet III pondemaeten maede, der naestleger opt noert Renick Roorda ende 
opt suydt Reynert Hessels zoon toe Deynum.
(f. 40r) Douwe Sijbrants soon bruyct IIII pondemaeten, die derdalff leggen op 
Menaldumma Maeden ende naestleger op noert Renick Roorda ende opt suijden 
Feye Hermstra,939 die I½ leggen in zijn fennen, ende es zijn landtheer tnaeste aen 
alle sijden.
Pieter Dirricx soon geeft siaers te huyer van XVIIIe pondematen achtien gulden 
current, van twee pondemaeten es naestleger opt noord Feye Heemstra ende opt 
suydt die kercke toe Berlckum.
Noch beth IIII pondematen maeden, daer es naestleger opt noordt heer Johannes 
toe Berlckum ende opt suydt Auck Aesge weduwe.
Noch bet een pondemaete, daer es naestleger [346] opt suyden Aucke Sipcke 
soon ende opt noordt Salvius toe Menaldum.
Noch bet II½ pondemaeten maeden, daer es naestleger opt noordt Aleff Hette 
soons erffven ende opt suydt Jour Feytes.
(f. 40v) Noch bet III pondemaeten maede, daer es naestleger opt noordt Foppe 
Sibbel zoon ende opt suydt buyer, joncker Buijninghs weduwe.
Noch beth II pondemaeten, dat es naestleger opt west Watze erffven indie Poelen, 
die ander naestlegers en weet hij nyet.
Noch bet een pondemaete saedtlandts, ende es naestleger opt noordt joncvrouw 
Syts ende opt suijden Feye Heempstra.
Noch beth I½ pondemaeten saedtlandts, daer es naestlegher opt noordt Feye 
Heemstra ende opt suydt Gosse Binnerts zoon.
Noch bet een ponsmaet saedtlandts, daer es naestleger opt noordt Sinte Maria 
Magdalena leen toe Bercklum ende op suydt Ympck Wijbe weduwe.
(f. 41r) Noch een halff pondemaet maede, is naestleger opt west Renick Roorda 
ende opt oest Sipcke Sibrens zoons erffven.

937  In dit fragment wordt abusievelijk tweemaal ‘oost’ genoemd; waarschijnlijk zal één van beide 
aanduidingen ‘west’ moeten zijn.

938  Lees ‘Heemstra’.
939  Lees ‘Heemstra’.
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Noch bet een halff ponsmaet maede, ende es naestleger opt suyden Foppe Wijbe 
soon, die anders naestlegers weet hij nyet, al zyn maeden legghen op Menal dum-
madeels Maeden.
Item daer zijnt vyff pondemaeten maedtlandts, leggende toe op Minnerschae, 
hoorende totten costerye, daer es naestleger opt noerdt Vincent Hermanna, opt 
suijdt Syts Rintze backers weduwe.
Noch beth II pondemaeten ende drie eynssen, die de coster te huyer heeft, 
leggende op Menaldummer Maeden, van I½ pondemaeten is naestleger opt west 
Lambert Hessel zoon, opt oest die kerck toe Berlckum.
Van negen eynssen en kan ick die naestlegers nyet bevraegen, dan Tiaert toe 
Boesum zijn lantheer es de naeste opt west.

(f. 41v) Noch de patroen van Berlckum.

Die huijssteden van Berlckum, die den patroon Sinte Michiel toecommen.

Melius geeft siaers van zijn steed, VIII stuvers.
Sijeurdt timmerman geeft siaers te huyer van zijn huijsteedt: XVI st.
Jurgen smit geeft siaers te huyer van zijn steedt: XVI st.
Ariaen Dirricx soon geeft siaers te huyer van zijn steed: XVI st.
Poppe Barnt soon geeft siaers te huyer van zijn steed: X st.
Lysbeth Egberts weduwe geeft siaers te huyer van hoer steed: XVI st.
Douwe Douwe soon geeft siaers te huyer van zijn steed: X st.
Syouck Riemers weduwe geeft siaers te huyer van hoer steed: XII st.
(f. 42r) Lysck Lyobbrens weduwe gheeft siaers te huyer van hoer steed: X st.
Schelte Lyobbren zoon gheeft siaers te huyer van zijn steed: X st.
Pieter Hidde soon geeft siaers te huyer van zijn steed: X st.
Eelck Pieter Foppes weduwe geeft siaers te huyer van hoer steed: XX st.
Taede Aucke soon geeft siaers te huyer van zijn steed: XX st.
Gerrit wever geeft siaers van zijn steed te huyer: XXIIII st.
Lolcke decker geeft siaers van zijn steedt te huyer: XIIII st.
Jetze roepdrayer geeft siaers te huyer van zijn steed: XVIII st.
(f. 42v) Jacob Heyn zoon geeft siaers te huyer van een cleyn steedt: IIII st.
Aucke Sipcke zoon geeft siaers van zijn stede te huyer: XXVIII st.
Graete Hessel zoon geeft siaers toe huyer van zijn steed: VI st.
Anna heer Johannes huysvrouw geeft siaers te huyer van hoer steed: VII st.
Tiepcke Joucke zoon geeft siaers te huyer van zijn steedt: X st.
Gerrolt tijmmerman geeft siaers te huyer van zijn steed: XVIII st.
Aene Jacobs zoon geeft siaers te huyer van zijn steedt: XII st.
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Wybrandt Jucke zoon geeft siaers te huyer van zijn steed: XXXVI st.
Jan Goffe zoon geeft te huyer940 van een steedt: XII st.

(f. 43r) Die pastorie toe Berlicum

Landen ende renten toebehoorende den pastorie toe Berlikum.

Int eerste, achter pastoers huys een fenne van acht pondemaeten, Schelte Roorda 
ten westen ende Feycke Ulba zoon opt oest gelegert.
Item drie pondemaeten saedtlandts genoempt die Lange Verret ten westen, 
Schelte Roorda opt oest ende dat convent van Angum opt west.
Item noch drie pondemaeten saedtlandts, genoempt die Smalle Fenne, Sijbe 
Dirricks soon opt west ende die Meerste Wech opt oest.
Item int Jonchlandt vier pondematen meeden,941 Sijbrant Roorda opt west ende 
die Tillaen opt oost.
Item daerbij noch drie pondemaeten meeden, Sijbrandt Roorda opt west ende 
Atte Hays zoon toe Vynaem opt oest.
Item daer bij noch een pondemaete, Teedt Rommerts weduwe in ende naestlegert.
(f. 43v) Item achter Hilbrandt Abbama huys een [347] fenne van vier pondemaeten, 
Hilbrandt Abbama zoon opt west, Feycke Wlbe zoon opt oost.
Item noch een half pondemate,942 heer Jan prebendarius toe Barlickum opt west, 
Hillebrandt Abbe soon opt oest.
Item over die Zijlroede een fenne, groot vier pondematen, die kerck van 
Berlickum, Taecko Minne soon, Feycke Wlbe soon opt noorden, die Zijlroede 
opt suijden.
Item Rommert Douwe soon een fenne van vier pondematen, Auck toe 
Lieuwaerden omme gelegert.
Item noch twee pondematen saedtlandts, Ernst Lieuwe soon naestleger.
Item twee pondemaeten indie Rieden, Angum opt west, die Zijlroeden mede opt 
noort ende oost gelegert.
Item noch een pondemate, mede inden Riede, Angum opt west ende oost gelegert.
Item noch een pondemaete saedtlandt, Sijbe Dirricx zoon opt west ende die Faert 
opt oost.
(f. 44r) Item noch I½ pondamate saedtlandt, Ime Dirricx soon opt west, den 
Wech op oost.
Item noch twee pondamaeten fennen, Hillbrandt Abba zoon naestlegert.

940  Hierna doorgehaald ‘XII’.
941  Verbeterd uit ‘meedlandt’.
942  Hierna doorgehaald ‘Jan’.
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Item noch twaelff pondamaten int Jonchlandt fennen, die onse coster toe 
Berlickum nu bruyct.
Item Aesghe Intzama huijsstede, een golt gulden.
Item Wijbe korffmaicker van zijn huysstede, XIIII [stuvers].
Item Jancke Haijs huysstede: XX st.
Item opt Bilt XIII½ pondamaten, daer voor die pastoer siaers boert, uut 
Keyserlycke Mayesteyt camer, XIII½ utersche gulden.

(f. 44v) tCappellaenscip toe Barlicum

Item tot dat cappellaenscip toe Barlicum zijnder acht pondamaeten, eertyts 
fennen, nu saedtlandt, die erntvhesten Sijbrandt Roorda opt west, Teedt 
Rommerts opt oest.943

Item dit is die aenbrengh van heer Johannes, prebendarius in Berlckum, Onse Lieve 
Vrouwe beneficie.

Seven pondemaeten fennelandt, Hilbrandt Abba zoon naestleger aen die oostzijde, 
dat convent van Anigum aende westerzijde naestleger.
Item bet negen pondemaeten seedlandt, II pondematen toe westen, Maria 
Magdalena beneficium naestleger aende oosterzijde, Hette Hemmema aande 
wester sijde naestleger.
Noch een te weste, Maria Magdalena beneficium aendie oostersijde naestlegher, 
heer Reynck prebendarius aendie westerzijde naestleger.
(f. 45r) Item noch twee pondemaeten achter Hillebrandt Abbamas soons tuijn, 
Hilbrandt voors. aende oosterzijde naestleger, heer Renick prebendarius aendie 
westerzijde naestleger.
Noch twee pondemaeten, bijde Leeuwerder Vaert op de oosterzijde naestleger, 
Peter Laetsma aende westerzijde naestleger.
Noch een pondemaete inden Lange Weeren, die patroon Sinte Michiel van Berlckum 
aende oostersijde naestleger, Sybrant Roorda an de westerzijde naestleger.944

Noch een pondemaete aldaer, de voors. Sijbrandt Roorda aenden oostersijde 
naestleger, Elincks erffven aende westersijde.

943  Dit fragment en de koptitel zijn later doorgehaald. In de linkermarge staat: ‘Nota: nyet duer 
gedaen’.

944  In de linkermarge van dit fragment staat een kruis ‘X’. Hetzelfde symbool staat onder de 
aanhef ‘Item dit is dien aenbrengh van heer Johannes, prebendarius in Berlckum, Onse Lieve 
Vrouwe beneficie’. Mogelijk had dit fragment op die plaats, direct na de aanhef, moeten 
staan.
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Item noch ses pondemaeten meedlandt op Diesterhuysum Nijelandt, Kuneer, 
joncker Bruyna huysvrouw945 toe Franicker naestleger op die noortwesterzijde, 
Kempo Syrcks soon ende Sijbe Hille soon naestlegers opte oostwestersijde aldair.
(f. 45v) Item noch vyff pondemaeten opt Bill, die Keyserlycke Mayesteyt omb 
ende ymb naestleger, welcke zijn Genaede mij jaerlicx betaelt Jacobi uut die 
camer, vyff davids gulden.
Noch een pondemaete, leggende in Syrck Schelte zoons saete, aen beyde sijden 
naestleger.
Noch IX eynssen aldair voors. bij sijn huys, Sijrck voors. naestleger aen beyde 
zijden.
Noch een halff pondemaete toe Wijr, Sijuck Phillips huysvrouw aende oostersijde 
naestleger, Taecke Aesna aende westerzijde naestleger.
Item after mijn huijs Johannes voors. een stede, de abdt van Lidlum naestleger 
aende oosterzijde, aende westerzijde naestleger de Wech.
Item noch veerthien eynssen op Menaldumer Mede, (f. 46r) Peter Dirricx zoon 
naestleger opte westerzijde naestleger met IIII pondemaeten vanden patroon Sinte 
Michiel, Feycke Wobbe zoon met vyff pondemaete aende oosterzijde naestleger.
Noch negen eynssen op Menaldumer meden oever die Ballens, Rynck Roorda 
heerscip toe Menaldum naestleger aende westerzijde, aende oostersijde en kan ick 
nyet bevraegen, mer ick sal daer meer inquisitie op doen.
Noch III pondemaeten inde Coornfenne, die baghijnen toe Wiswert naestlegers 
met twee pondematen meedelandts aende oostersijde, dat convent van Aennum 
met ytlicke landen op die westerzijde, dewelcke Wijbrandt Claes soon gebruyct, 
woonende op te Heyde.
Noch III pondemaeten op Menaldumer meeden, daer den prebenden toecoemen, 
als [348] bij omgaende jaeren, naeden aenbreng een gulden floreen rent, die 
patroon toe Berlckum, Sinte Michiel, op die noerderzyde naestleger, Reynsck 
Wpcks weduwe op die suijdtsijde naestleger. Onder was gescreven: Bij mij heer 
Johannes, prebendarius aldair voirgen.

(f. 46v) Renten ende landen van Sinte Johannes beneficie in Berlckum, duer Keyserlycke 
Mayesteyts placcaet, bij mij heer Renick overgegeven in handen vanden grietman in 
Menaldummadeel.

Ses pondemaeten fennen, leggende op die noorderzijde van Berlckum over de 
Zijlroede, Feye Heemstra opt west, Teet Rommaerts weduwe opt oest naestlegers.

945  Het betreft hier Cunera van Martena, dochter van Hessel van Martena en echtgenote van 
Rudolph van Bunau.



688

I½ pondemaeten fennen, heer Johannes opt oest, Hillebrandt Alle zoon opt west 
naestgelegert.
IIII pondemaeten fennen, in Bonge Fennen, Katherijn Lattziema opt west ende 
Wijbren Attama erven op oost naestlegers.
III pondemaeten inne Steefenne, Hilbrant Abba soon opt west, Katrijn Lattziema 
op oest naestlegers.
III pondemaeten in Francke fenne, Bulba946 Szyolema beyde opt oost ende west 
naestgelegert.
(f. 47r) I½ pondemaeten saedtlandt, de patroon te Barlckum opt west, Aijle Pieter 
zoon opt oost naestlegers.
IX eynssen zaedtlandt, Pijbe Oengie zoon, beyde opt oest ende west naestleger.
III pondemaeten op Menaldumer Mede, inde prebende te Berlckum, int gemeen 
ytlick zijn jaer toebehoorende, de patroon toe Barlckum opt noordt, Reynsck 
Wpkis opt zuydt naestlegers; het derde jaer in mijn eygen gebruyck.
Een pondemaete ende IX eynssen op Menaldumer Meede, Eeme Dirick soon opt 
oost, Hilbrandt Abbe soon opt west naestgelegert.
Een pondemaete op Menaldumer Meede, Allert toe Leem opt oest, Feycke 
Wobbe soon opt west naestgelegert.
(f. 47v) XVI eynssen maeden op Ingluma Nijlandt, de joncvrouwe van Grombach 
opt noordt, Tsomme Bartels erven opt zuydt naestlegers.
III pondemaeten op Menaldumer Mede, Renick Roorda opt oest, Naene oppe 
Schingen opt west naestlegers.
Een huysteedt daer thuijs op staet, Jan dicoester947 zoon opt west, Lijuck Agges 
weduwe opt oest, beyde den abt van Lidlum landtsaten.
IX eynssen maedtlandt int Jonglandt, Hetto Hemmama opt west, Wijbren 
Aettama erven opt oest naestlegers.
VII pondemaeten III eynssen, maedlandt ende saedlandt, het convent Aenyum 
opt west, tconvent tVlisvliet948 opt oest naestleger.
VII½ pondemaeten fenlandt, Sijnaede fenne, Frits van Grombach op oest, Eemen 
Lyeuwe zoon opt west naestgelegert.
(f. 48r) Een pondemaete saedtlandt, heer Johannes opt oest, Renia Heyns soon 
weduwe opt west naestgelegert.
VI pondemaeten op Menaldumer Mede, Claes Jans zoon inde Poelen opt west, 
Albert opper Mede toe Mersum opt oest naestlegers.

946  Lees ‘Buwa’.
947  Lees ‘die coster’.
948  Lees ‘Viswerd’.
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(f. 48v) Marsum Menaldumadell

Hier nae volgen die landen, behoerende tott die kercke tot Marsum, aengeven bijde 
selffste pastoer heer Eglo voors.

Nylandt 949

Item inden eersten heeft die kercke voors. XII pondemaeten, leggende in een 
stuck, streckende aen Mersume Hoege Dyck, die vicarie opt tzuijdt naestleger, 
Aylyff Grostera erffgen. opt noordt.
Item noch drie pondemaeten, Suwe Wijbrandts zoon ende Hanthzie Rommerts 
zoon naestlegers ende oeck die armen binnen Leeuwaerden naestlegers.
Dese voors. landen zijnt nijelanden.

Oldtlandt 950

Item noch anderhalff pondemaete leggende op dat Oltlandt ende es leechlandt 
ende es Gerbe Pijr zoon naestleger toe Mersum.
Item een philippus gulden rente in Grostera saete.
Item anderhalff pondemaete die Gaele Tiaerts zoon bruijct ende den eijgendom 
pretendeert ende daer niet van en geeft.
Item noch een huijsteed, hietende Wijthnije steedt.
(f. 49r) Item noch twee cleijne stucken anders, leggende indie kerckbuijeren, groot 
wesende omtrendt een pondemaet. Ende dese landen zijnt in eertijden vercoft 
een man hietende Abbe. Zijn wyff Hidde van Abbe es verstorven ende Hidde 
voors. es zeer olt ende nae Hidde doot sullen dese landen voors. weederkeeren 
aendie kercke voors., naestlegers van eenen stucken landes es Eelck Heringhe 
ende Ghaele Tiaerdts zoon ende oeck van Wijthnije steedt voors. ende dese 
landen voors. strecken oeck aen Mersme Hoege Dijck.

(f. 49v) [349] Hier nae volgen de pastorie landen van tdorp Marsum, aengegeven bij 
heer Egglo, aldaer pastoer, nae luijdt zijn eyghen handt.

Item dat corpus, aengaende de pastorie voors. es inden aenbrengh getauxeert op XV 
golden gulden, buyten een stucke landes hietende die Pastoers Groote Stuck, welcke 
de name heeft XX pondemaeten groot te wesen ende es inden aenbrengh getauxeert 
op XX gulden flor. ende noch een pondemaete, getaxeert op achtien stuvers.

949  In linkermarge.
950  In linkermarge.
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Somma XXXV fl. ende XVIII st.
Item hier en boven isser noch eene cleijne saete, hoorende totten pastorie, 
getauxeert inden aenbrengh op acht gl. fl.
Item dat getall vandie pondemaeten in alles es nijemandt kundich, als bijnamen 
die fennen ofte weijde; naestlegers van dese fennen zijnt salige Pijbo Hette soons 
erffgen. op dat zuijdt, die coster opt oest, Eelck Heringe opt noerdt, opt dat west 
strect die cleijne saete voors., hoorende totten pastorie.
Item aendie fenne strect een weijnich saedtlandts ende oeck een weijnich saedlandt 
daer die pastorie951 huys op staet, vandie grootheyt es geen seeckerheyt.
Item die cleijne saete voors. streckt ande pastoers fennen (f. 50r) op dat oest, op 
dat west ende up dat suijdt saelige Hessel Martne erffgenamen.
Item van dese cleijne saete en es geen seeckerheyt vandie grootheyt off getall der 
pondemaeten.

Nyelanden952

Hier nae volgen die nijelanden.

Item XX pondemaeten, leggende op Marsme Noerdelanden, hebbende die naem 
van XX pondemaeten, streckende op dat oest aen953 die Zwette, op dat noordt 
aen saelige Reysck Doeckis landen, op dat west aen Feycke Heercke soons landen, 
op dat suijden aen Marsme Hoijwech.
Item vier pondemaeten op Maersme Nijelandt, Eelck Heeringe naestleger op dat 
suijdt, opt oest Gaele Tyaerdts zoon opt noordt strickende aen Marsme Hoijwech, 
op dat west Doede in die bueren.
Item vier uncien954 streckende aen Eelcke Heeringe Groet Stuck, soe genoempt, 
op dat noordt die vicarius, daer aen leggende oeck met vier uncien.
(f. 50v) Item een pondemate, streckende aen Rietsme Wech, op dat noordt 
bygraeven indie vycarye landen, hietende Soeven Pondemaeten.
Item noch anderhalff pondemaete, oeck begraven in955 een stuck landes, 
toecommende saelige Tiaert Buyermannie erffgenamen, daer salige heer Tiaerdt 
die pastoer ander landen heeft voor gedaen, daer seeckere cleyn ende onbegraven 
zijnt.
Ende die meijer in eertyden, hietende Claes, solde die pastoer gecontendieert 

951  Hierna doorgehaald ‘up’.
952  In linkermarge.
953  Hierna doorgehaald ‘Feycke Heercke soons landen’.
954  Hierna doorgehaald ‘Item een pondemaete’.
955  Doorgehaald ‘aen’.
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hebben, omme dat die pastoers landen beeter zijnt, de welcke niet geschiet en es 
ende omtrendt XV jaeren voirleeden is etc.
Dese landen sint oeck streckende aen Riesme956 Hoywech op dat noerdt.
Item noch twee pondemaeten leggende op Riesmer Landt, saelige Oene Jousma 
weeskindt op dat noerdt, Thomas Jelle soon naestleger opt suydt.
Item vier pondematen op Mersme Noerdtland, Hothzije Ayssemme naestleger op 
dat noerdt, die vicarie op dat suydt.
(f. 51r) Item een pondemate streckende aen Mersme Hoegendyck op dat 
noerdt van Marsum, saelige Renicke schuytmaicker binnen Sneeck zijn erffgen. 
naestlegers op dat noerdt ende die kercke of priesters toe Oldehoeve op dat zuydt.
Item noch een pondemaete leggende up Menaldumma Meeden, die vicarie naest-
leger ende Aene Sijbrandts zoon toe Dycksterhuijsen.

Hiernae volgen die pachten ende eeuwige deelen.

Pachten957

Item Eelck Heringhe betaelt drie deelen.
Item Feycke Heercke soon, blyft sculdich die priesters toe Mersum XL st. ende 
toe minste drie eeuwige deelen, ende heeft lange tyt nyet betaelt.
Item Eelck Hothnije blyft sculdich drie eeuwige deelen ende een enckel gulden 
flor. ende heeft lange tyt nyet betaelt.
Item Gerbe Pijrs zoon, es sculdich ses ende dertich st.
(f. 51v) Item Gaele Tyaerdts soon blyft schuldich twee eeuwige deelen ende heeft 
oeck lange nyet betaelt.
Item Ghyelte Lyuw zoon betaelt IIII eeuwige deelen ende elcke priester XVIII st.
Item Doecke Doede zoon betaelt II eeuwige delen, als ick vermoedt.
Item Albert Frans zoon ende Tyetke toe Leeuwaerden zijnt schuldich elcke priester 
XIIII st. ende eeuwige deelen ende hebben in twee jaeren nyet betaelt.
Item twee eeuwige deelen betaelt Tyedt Gerrits toe Leeuwaerden.
Item Douwe Tiercks zoon toe Mersum betaelt een eeuwich deel, es oeck nijet 
willich.
Item een eeuwich deel vande prebende, wordt oeck nyet betaelt.
[350] Item van Doetnye Staete, wordt oeck nyet betaelt.

956  Hierna doorgehaald ‘hooch’.
957  In linkermarge.
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(f. 52r) Dese 958 naescreven landen behooren tot die vicarie toe Marsum ende zyn in 
manieren geraemdt ende aengegeven by heer Tyaerdt, nu vicarius in Marsum.

Vicarielanden in Marsum.959

Int eerst, gebruyct een, genaempt Sijbren Eemcke soon, XII pondemaeten 
nije fenlandt, naestleger opt noorden die kercke toe Marsum, opt zuijdt Eelck 
Heeringha.
Item noch bruyct die selffde Sijbrandt voirs. IX pondemaeten nije maedtlandt, 
die pastorie toe Marsum opt noerdt ende opt suijdt Eelck Heeringa naestlegers.
Dieselffde Sijbren gebruyct noch IIII pondemaeten nijelandt, Eepe Mertema 
erffven naestlegers opt noerdt, Aleff Grostera kinderen opt suydt.
Item noch denselffden Sijbren voors. III pondematen indie Werne Vleet, oeck 
nyelandt, op beyde sijden die pastorie toe Marsum naestleger.
Item noch I½ pondemaete op Deynum Nyelandt ende es oeck (f. 52v) maedtlandt, 
opt suyt tcloester toe Wiswerdt, opt noerd die kercke toe Deynum naestlegers.
Noch gebruyct dieselve Sijbren een pondemaete oldtlandt, oeck meden, Eelck 
Hottinge naestleger opt noerdt, tconvent Aenyghum opt zuijdt.
Item noch een ander, Eepe Hottie soon, verhuyert seven pondemaeten nijenlandt, 
maeden, opt oest die pastorie toe Mersum, opt west Aene Rinthije soon naestleger.
Noch denselffden, verhuyerdt VI pondemaeten nijelandt, naestleger opt noerdt 
een weduwe genoempt Loeyck, met hoere kinderen.
Item noch deselffde Eepe voors. verhuyert XXVII uncien, oeck nijelandt, op 
beyde zijden naestlegers meester Tiepcke erffven.
Item noch verhuyert eenen ander, genoempt Sipcke Foppe soon, een fenne van 
elff pondemaeten oldtlandt, opt west Feycke Heercke soon, opt noordt Eepe 
Martena erven naestlegers.
Item noch woondt dieselffde Sipcke op eenen steedt, daer die vicarie behoort, 
omtrent ½ pondemaete groot zijnde, opt noordt die Heerwech ende opt west 
Gaele Tiaerdts soon naestlegers.
(f. 53r) Item noch verhuyert een ander, genoempt Johannes Borstzyen zoon, 
VIII pondemaeten nijelandt, opt noerdt die pastorie toe Mersum ende opt suydt 
Sijouck Finye kinder naestlegers.
Item noch een pondemaete saedtlandt, gebruyct bydenselffden vicarius voors., 
opt west Feycke Heercke zoon ende opt noerden die selffde vicarie naestlegers.
Summa summarum LIII min twee uncien, omtrendt derthien pondemaeten 
oltlandts.

958  Hiervoor doorgehaald ‘Hiernae’.
959  In linkermarge.
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Aengebrocht in summa XLII gouden floreenen in anno XLII bij Taecke Glins 
ende desgelijck in anno 5to et undecimo.

Dese naebescreven landen behooren tot die costerie in Mersum.

Van die costerielanden.960

Int eerst, ses pondemaeten oldtlandt, fenlandt, die pastorie naestleger opt west 
ende Heere Foppe soen naestleger.
Item noch een pondemaete oldtlandt, maeden, Wijmer Eltze zoon opt west ende 
Syeurdt Lolles toe Deynum naestleger opt oest.
(f. 53v) Item noch II½ pondemaeten nyelandt, die priesters toe Oldehoeff 
naestleger opt noordt ende Gaucke Foppe soon opt zuydt.
Item noch een pondemaete nyelandt, die pastorie toe Englum opt suydt ende dat 
gasthuys toe Leeuwaerden opt noordt naestlegers.
Item noch een pondemaete nyelandt, Heere Foppe soon opt [noordt] ende Eelck 
Heeringa ende Heere Fopp[e] zoon naestleger opt zuydt.
Item noch een halff pondemaete nyelandt, die vicarie toe Beet[g]hum opt noordt 
ende Wybrandt toe Fiel[i]ngwiert naestleger opt zuydt.
Item noch een ensie nyelandt op Deynumer Nyelandt, Anle toe Doetinge opt 
noordt ende Pieter Janckes naestleger opt zuydt.
In summa VII fl. rent, nae luyth die aenbrengh.

(f. 54r) Deynum

Hier nae volgen die patroons unde pastoers, vicarius ende costers landen bij heer 
Egbert pastoer in Deynum anno XLIII, den XX en decembris.

Patroenslanden 961

Item Pyer opte Zijlroedtswal heeft vandie patroon een olts fenne, niet weetende 
die seeckerheyt vanden pondemaeten, streckende int oost ende zuydt aen die 
Zijlroedtswal, int noordt aen Taecke Douwe zoons landt, int west aen Menaldema 
Meeden.
Item noch XXIIII ofte XV pondemaeten meeden, oldtlandt, daerse toesaemen 
voer geeft frys gelt, XXIII gouden gulden.

960  In linkermarge.
961  In linkermarge.
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Item Heere Haeringhs soon geeft jaerlicx den patroon VIII gouden gulden vry 
gelt van een fenne, die lecht aen Blesseme Wech [351] ende VII pondemaeten 
meden, leggende op den meenschaer.
Item Jancke Foppes geeft jaerlicx den patroon zes floor. vrij gelt van een fenne, 
daer leyt myt die noerdereyndt (f. 54v) aen den wech, daermen gaet van Deynum 
toe Blesssum ende van ses pondemaeten mede, daer leggende op den Meenschaer.
Item Thoenis Hein zoon oppe Fenne, bruyct vanden patroen veertien 
pondemaeten meden, geeft daer voor jaerl. vry gelts, X fl. Dese meeden leggende 
opden Meenschaer.
Item Sijbe byden Zwetta bruyct drie pondematen vanden patroon, leggende in 
zijn fennen bij Joucke tille, geeft jaerlicx twee floreenen vry gelt.

Item Dirrick bijde Wech bruyct ses pondemaeten vanden patroon, leggende op 
den Meenschaer, gheeft daervoor jaerlycx, vry gelt, IIII fl.
Item Sijoucke Claes soon geeft den patroon jaerlicx II gouden gulden vry gelt van 
drie pondemaeten liggende op den Meenschaer.
Item Gerrit Pieters zoon geeft den patroon jaerlicx III gouden gulden min een oort 
vry gelt, voer vier pondemaeten min drie eynssen, leggende opden Meenschaer.
(f. 55r) Item Syeurdt Jelle soon geeft den patroon jaerlicx II fl. vry gelt van drie 
pondemaeten meeden leggende op die Meenschaer; daer toe sal hij bewaeren dat 
blaesen opten orghel.
Item Nanne Maertens soon ende Dirrick Thoenis soon bruycken elcx een 
pondemaete, leggende op den Meenschaer, voor een floreen vry gelt.
Item Claes coster geeft den patroon jaerlicx een flor. voor een cleijn962 stuck 
saedtlandts ende een stuck fenne.
Item Wouter toe Blessum bruyct een pondemaete vanden patroon, leggende in 
zijn fennen, daervan geeft hij den patroon jaerlicx, vry gelt XII st.
Item mijnen heeren sullent voor guedt aensien, dat wijt nijet beth specificeren 
egghen ende enden, overmidts dattet een meenschaer es, daer luttick scheydinge 
inne es.
(f. 55v) Dese naebeschreven landen hooren tottten pastorie in Deynum ende 
hebben gegolden int jaer XLIII, als nae bij pondemaeten ende schaeren teyckent 
staet.

962  Later toegevoegd.
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De pastorielanden in Deynum.963

Item int eerst een fenne, die groot es nae den gemeenten estimacie XXVI schaer, 
die pondematen zijn mij onseecker, die schaeren hebben gegolden een golden gl.; 
daervan heeft die pastoer selver gebruyct XII schaer.
Dese fenne streckt van Deynms Zijlroedt int noordt aen een stucke landts, 
heetende die Vyff Vennen, daer toecompt Aesga Gerrit soon binnen Leeuwaerden, 
die westerzijdt strecket aen Gerrit Thimans zoons landt, die oosterzijdt aen 
Douwe Bente zoons landt.
Item noch een cleyn fenne, leggende aenden Dyck aenden oesterzyde, opte 
westerzydt aen Ryoert Hessels zoons reedtmeer, groot wesende VI pondemaeten 
olt saedtlandt; die pondemaete heeft gegolden een golden gulden.
Item XV pondemaeten meden die leggen op den Meenschaer op Deynums 
Nyelandt, Kolmerlandt, op Blessemer Meeden.
Hiervan bruyct die pastoer selven XVI pondematen, die pondemaete heeft 
gegouden een golden gl.
Dese eggen ende enden, wantse in veele plaetsen leggen ende cleyne scheydinge 
hebben, soe en weet ickse nyet te specificeren.
(f. 56r) Item noch III½ pondemaeten oltlandt, leggende in Willem Claes soons 
fenne, gelt IIII karolus guldens ende XVIII st. van pachten, in dat selve goet.
Item een pondemaete in Sybe Claes soons saete, bij die Zwetta, heeft gegouden 
XXX stuvers.

Pachten 964

Item opt 965 Ryerdt Zierdts soons staeten, XXXVI van pachten.
Item uuth die costers fenne, XXVIII stuvers.
Item op die patroons saete op die Zylroedswal, daer Pier Gaercke soon nu op 
woondt, XXIIII st.
Item op Meyema saet, XII st.
Item op Gerrolt thoe Karde huys, XII st.
Item Jancke Alles saet, VIII st.
Item Tyalcke wever steedt, propter Deum.
Item 966 Wigger Ferck zoons huyssteedt, XII st.
(f. 56v) Item op dese gemeene landen heeft die pastoer lasten, als van misbroot ende 

963  In linkermarge.
964  In linkermarge.
965  Doorgehaald ‘upt’.
966  Hierna doorgehaald ‘Wiger’.
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miswyn ende up die kermissedach vandie choerbroers een dach te onderholden 
van spys ende dranck, ende heeft noch groote afftocht van dat Feer die daer 
voorbij gaet, mijnen heeren sullent voor guedt aensien, dat die incompste vandie 
kercke die vierdepaert so goet nyet en es alse plach te wesen; oft mijnen heeren 
dese aenbrengh nyet en behaechde, soe begeere ick daer up informacie ende will 
mijn heeren daer inne toe wille wesen.
[352] Dese nabeschreven landen, behooren tot den vicarie van Deynum ende 
hebben gegolden int jaer van tweenveertich.

Vicarie van Deynum landen.967

Item ten eersten, een fenne oudtlandt van achtien koeganck, gelegen metten 
suijdenende aen Blessemmer Wech ende naestgelegen op die oest Ryns Camminga, 
opte westersyde Sint Jan toe Deynum, die koeganck voor twee philippus gulden.
Item noch negen ende dertich pondemaeten min twee eynsen nylandt, leggende 
op Deynemer ende Collummerlandt, die pondemaete voor twee karolus gulden 
ende twee stuvers.
(f. 57r) Item noch III½ pondemaete oldtlandt, met achtien stuvers pacht, leggende 
in Willem Claes soons fenne, voor vier karolus gulden ende XVIII stuvers.
Item noch III½ pondemaeten ende twee eynssen, leggende op Rytsma landt, de 
pondemaete voor XXXV stuvers.
Noch acht eynssen op Ritsma landt, voor XX stuvers.
Item noch XV eynssen leechlandt tot Blessem, aen Taecko Douwe zoons landt, 
die Sijmon Ems holt voor XXVIII stuvers.

Pachten

Item op die costers fenne: XXVIII st.
Item op Ryerdt Faytsma: XXXVI st.
Jancke Alles: VIII st.
Gerrit thoe Carde huys: XII st.
Item opt Zijlroedwal saete: XII st.
Dirrick Thomas zoon van zijn huysstede: XII st.
Lauycke van zijn huysstede: XII st.
Overgegeven by mij, Jheronimus vanden Dale, vicarius in Deynum.

967  In linkermarge.
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(f. 57v) Hier nae volgen de kosterye landen in Deynum.

De costerie in Deynum landen.968

Item die costerie toe Deynum is XX pondemaeten landts, ses pondemaeten olt-
landt, daer lecht inne die oesterzijde ande vicarius landt ende aen die westerzijde 
ande pastorie landt toe Blessum ende XIIII pondemaeten op Deynum nylandt, 
daer die coster nu ter tyt selves bruyct.

Blessum969

Dese naebescreven zijn die landen, renten ende prouffyten.970

(f. 58r) Blessum

Hier nae volgen die patroons landen in Blessum, metten renten.

Item inden eersten, een fenne, groot wesende elff pondemaeten ende drie eynssen.
Idem, tiendehalff pondemaeten meden.
Noch vyfftehalff pondemaeten meden.
Noch III½ pondemaeten.
Noch XVI eynssen.
Noch seven pondemaeten leechlandt, op Blessumme Meenscheer.
Dese voors. landen zijnt meest naestlandeth opt noertoest Fenstera goet, opt suydt 
Deynum pastorie een pondemate, opt noortwest ses pondemaete, behoorende 
den patroon toe Oldehoeve binnen Leeuwarden.
Dese voors. landen zynt verhuyert nu voor XXI gouden gulden, doch bij jaeren 
ende onjaeren getauxeert inden aenbrengh voor XIII fl.
Item ten anderen, heeft noch die patroon in Blessum vyff pondemaeten, daerup 
snyt971 naestgelandt es ses pondematen, die costerie in Blessum toecommen, opt 
noorden Taecke Glins.
Item noch negen pondemaeten, daer aen gelegen opt west.
Item noch II½ pondemaeten, daer aen gelegen.

968  In linkermarge.
969  In linkermarge; later doorgehaald.
970  Dit fragment is later doorgehaald.
971  Lees ‘synt’.
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Item noch ses pondematen leechlandt, gelegen in Doecke Hayes972 landt, opt 
west Eylardts wer.
(f. 58v) Item XV eynssen leechlandt, daer Spitaler landt ant noordt naestlandet es 
ende Deynum vicarie opt oost.
Item noch een pondemaete in Taecke Glins principael fenne.
Dit voors. landt, tesamen verhuyert voor XII fl.
Item noch een hoerenties gulden renthe, uuyt die saete op die Kee.
Dese naebescreven zijn die landen, renten ende proffyten behoorende totten 
pastorie in Blessum, bij heer Wybrandt Reyners soon pastoer aldaer, aengegeven.

Die pastorie in Blessum.973

Inden eersten, een fenne met een tweedeel van een ponsmate ende huyssteede, 
groot wesende nae allen olde raminge ende aenbrenge tweendertich pondematen, 
naestlandet op den noortsijde ses pondemaeten, behoorende tot den costerie toe 
Blessum, ende voort opt noorden Taecke Glins landen ende meden Onse Liever 
Vrouwen landen, patronisse toe Blessum, ende opt noerdtoest die patroonslanden 
van Deynum, opt suyden die Heerwech, daermen vaert van Blessum toe 
Leeuwaerden.
Item ten anderden, een stucke landes meden, groot wesende XVIII pondemaeten, 
daer opt west aen lecht dat veer (f. 59r) nae Bolswert [353] ende opt noerden 
die patroonslandt van Deynum een pondemaete ende opt suijden Blesseme 
Meenschaer.
Item noch XII pondemaeten meeden, streckende daer opt suyden ende suydoest 
aldaer naest an op den Meenschaer.
Item noch acht pondematen meden, daer voirtbij op den Meenschaer, Jan Claes 
soons meeden daer opt suydtoest naestlandt.
Item noch VII½ pondematen meden nylandt, op Deynums Meenschaer aen vier 
parceelen.
Item noch een camp, gelegen bij Cardehuys, groot I½ pondematen, naestlandt 
aen die westerzijde Wyttie Oedzema, aende oestersyde Peter Harincxma erffgen.974

Summa summarum van dese landen beloopt tachtich pondematen min een, 
van welcke ick heer Wijbrandt, nu inder tyt pastoer toe Blessum, selffs gebruyct 
omtrendt sestien pondemaeten, dat ander ghelt nu (f. 59v) toe huyer, by koegangen 
ende scheringen ende anders, LXXXV carolus guldens ende een halff, te wijlen 
dese voors. landen nae pondemaeten, bij jaeren ende onjaeren, soo veele niet 

972  Hierna staat bij vergissing nogmaals ‘Hayens’; tweede keer in de tekst weggelaten.
973  In linkermarge.
974  Hierna doorgehaald ‘Suma’.
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weerdich en sint ende oeck altyt nyet gelden moegen bij natten ofte droege jaeren 
ende omme die lasten die daer up vallen, van dycken ende anders, sintse algeheel 
getauxeert ende overgegeven, naberlijck indie aenbrengh voor eenenvyfftich 
karolus gulden, te weeten XXXVI gouden gulden XII st.
Item noch zijnder twee pondemaeten hoochlandt, twelck tot den pastorie niet 
en hooren, dan tot reparacie vanden huyse, gelt die pondemaete XXIIII stuvers.

Hier nae volgen die pachten.

Pachten.975

Item inden eersten, een hoerenties gulden des siaers uuyt Fenstere guedt.
Item een hoorenties gulden des jaers, ut Claes Wolverts saete.
Item een hoorenties gl. des jaers, ut976 Garben Claes zoons saete.
Item seven stuvers des siaers, uut Sijmon Ems saete.
Item seven stuvers siaers, uut Hetto Lolles goet toe Beetgum.
Item seven stuvers van Woulter Pieters van een thuijn, die achter zijn huijs bij 
zijn tuijn lecht.
Hier en boven toffer toe vier hoechtyden ende twee tijden deelinge, op 
Alderzijelendach ende Paeschavondt, ende achterdaeden, alles nae older gewoonte.

Hier nae volgen die costerie landen.

Item een cleyne fenne van ses pondemaeten, aengebracht voor twee floreenen, 
een huys met een stede.

(f. 60r) Bocxum

Hier nae volgen die patronisse landen ende renten in Boxum.

Item inden eersten, XX pondemaeten fennelandt, van welcken aen die suijdersydt 
Georgien Roorda, anden noordersijde Boxum Wech, aen dat westereyndt die 
Heerewech, aendat oestereyndt nu Hessel Feytseme naestlegers zijnt.
Item noch X pondemaeten fennelandt, aen die suijdersijde Jesck Urcks, aen den 
noordersijde Boxummerwech, aen dat westereyndt Frans Camminga, aendat 
oestereyndt Boxummer Meenschaer naestlegher.

975  In linkermarge.
976  Hierna doorgehaald ‘Jan’.
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Item noch XVIII pondemaeten meden, van welcken aendie noerdersijde Frans 
Minnema, aen die suijdersijde Pieter Arnts erven naestlegers zijnt.
Item noch drie pondemaeten meeden ende hebben naestlegers aen die suijdersijde 
Boxummer Wech, anden noordersijde Syttie Aluwe, aenden westerzijde Witthie 
Adzme, aendie oesterzijde die pastoer van Boxum.
Item noch drie pondemaeten, aendie suijdersijde in Hessel Feytsema, andie 
noorderzijde ende oostereyndt Hero Ockinghe, aen die westereynde Frans Cam-
minga naestlegers.
Item noch een halff pondemaete, andie suijderzijde Jorrith Hans zoon, aendie 
noordersijde Pieter Arnts erven naestlegers.
Item negen eynsen, vanden welcken die eenen aenden suijderzijde heeft naestleger 
Bryoutick Douwe soon, aendie noorderzijde Hette Hemmema, die ander anden 
zuyderzijdt Syuuck Feytsme, Georgius Roorda aen den noorderzijde.
(f. 60v) Item noch drie pondemaeten leechlandt, aendie suijdersijde Fedde Hette 
soon, aendie noordersijde Tiall Joestis saliger gedachten weduwe.
Item noch een pondemaete ryedtlandt, becleven in Wyttie Oedsme ende 
Bryoutick Douwe soons landen, aen allen hoecken.
Die somme van dese voors. landen es over hoech ende leech tsestich pondemaeten 
off daeromtrent, van welcke die landtsaete geeft toe huyer jaerlicx vier ende 
tsestich gouden guldens, gangber gelt.

[354] Hier nae volgen die waerde vanden landen ende renten vandie pastorie in 
Boxum.

Die pastorie.977

Item inden eersten, die landtsaeten fenne es groot, nae raminge, XX pondematen 
oltlandt, gelegen met die westerzijde aen pastoers landtsaeten fennen van Hylaert 
ende mit die oestersijde an heer Meynerts, onsen vicarius, landtsaete fenne.
(f. 61r) Item dat hoylandt es groot XXXI pondemaeten nijlandt, gelegen aen veel 
stucken.
Item int eerste XII pondemaeten in Hette Groet Stuck, mittie zuijderzijde gelegen 
aen Boxumer Hoywech.
Noch XIII pondemaeten, gelegen mittie eene978 syde aen979 Boxummer soel ende 
mittie suijdersijde aen Dircks XII pondemaeten.

977  In linkermarge.
978  Hierna doorgehaald ‘eynde’.
979  Er staat bij vergissing tweemaal ‘aen’; tweede keer in de tekst weggelaten.
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Item noch drie pondemaeten in Dicklan, Frans Camminga naestleger aendie 
noorder sijde en an die suijderzijde.
Item noch XX eynsen, heer Meijnert onsen vicarius an die noordersijde ende 
Jorrit Hans zoon an die suijdersijde naestlegers.
Item noch XIIII eynsen, Karijn Kampis aen die noordersijde naestlegers ende 
Tyall Joost Willems weduwe andie suijderzijde naestleger.
Item noch drie pondemaeten leechlandt, gelegen bij Hoptill, tusschen Kriesters 
Torp ende die Feer.
Item dese voors. landen hebben gegouden te huyer XL gouden gulden.
Item die fennen, die den pastoer gemeenlick selver gebruyckt, is groot nae raminge 
IX pondemaeten oltlandt, Alyt Arnts andie westerzijde ende heer Meynert onsen 
vicarius andie oostersijde naestleger.
(f. 61v) Item dat hoylandt es groot seventien pondemaeten, gelegen aen veel 
stucken.
Int eerst, negen pondemaeten op Boxummer Meenschaer, Frans Camminga an 
die suijdersijde ende Heijndrick onse coster andie noordersijde naestlegers.
Item noch twee pondemaeten op Boxummer Meenschaer, Georgien Roorda 
andie suijdersijde ende Karijn Kempis andie noordersijde naestlegers.
Item noch een pondemate, met die noerdersijde, gelegen aen Boxumer Hoywech 
ende mit die suijdersijde an Tjall Joost Willems weduwe eynsen.
Item noch twee pondemaeten op Deynummer Meenschaer, Sytze Boernwyrdt 
aendie westerzijde ende Marten Wallis andie oosterzijde naestlegers.
Item noch drie pondemaeten op Deynummer Meenschaer, Sytze Boernwyrdt 
op die oersterzijde ende heer Egbert, pastoer in Deynum, op die westersijde 
naestlegers.
(f. 62r) Item een pondemaete saedtlandt isse gealieneert vandie leenen in Boxum, 
gelegen mittie oesterzijde aen Ryeuordts scroers huys ende mittie westerzijde 
andie Weels.

Pachten 980

Item Wytze Oedsme: XX st.
Meester Hessel, nae die aenbrengh: XVIII st.
Caes Willems zoon: een gulden fl.
Douwe Brioutick zoon: XXXI st.
Claes Folckerts: een halve gulden: fl.
Karijn Kempis: X st.

980  In linkermarge.
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Sijmon Munckhuis: VI st.
Syeurdt Hessels, VI stuvers.
Doet Reyners, een stoeter.

Hier nae volgen die landen ende renten, die welcke behooren tot die vicarie in Boxum.

Boxumer vicarielanden 981

Item int eerst bruyct die vicarius acht pondemaeten oltlandt, die pastoer toe 
Boxum opt west naestleger, Frans Camminga, Alyt Arens, Joost Willems erven 
opt oest naestlegers.
 (f. 62v) Item beth in Dycklandt vier pondemaeten nyelandt, in een stuck gelegen, 
Syttie Aylwa op suydt, Georgia982 Roorda op het noorde.
Item noch vyff pondemaeten983 in Dicklandt Kyer, Allyt Arent opt noorden, 
Eysck Orcks opt het suijden.
Item noch een pondemate int landt, int Anderde Kier, Pieter Arnts erffven op 
suydt ende Boxummer Meene Hoywech opt noorde.
Die vicarie landen, wordt byden vicarium selver gebruyckt.
Item Douwe Briouticks soon bruyct I½ pondemaeten op Boxummer Neyelandt, 
meester984 Sicko985 Deeckema opt noorden, Brioutyck Douwe zoon opt suydt int 
Vierde Keer.
Item noch I½ pondematen, int Derde Keer Wytzo Oedsma, opt het noerdt Pieter 
Arnts erffven, op het suydt dat Kyer.
Noch XIIII eynsen int Dicklandts Kyer, meester Styalinck, pastoer toe Weydum 
opt suydt unde Eyck Orckers op het noordt.
Item noch IX eynsen in Dicklandts Kyer, Joest Willems erven op het noorden, 
Quirinus Kempis op het suydt.
(f. 63r) Item noch twee pondematen op Deynummer Nyelandt, die patroon tot 
Deynum op het west, Sijouck Claes soon opt west dit bruyckt Douwe Bryoutick 
zoon.
Item noch bruyct die landtsaete Jochum [355] Jans zoon XII pondematen 
oldtlandt, die pastoer toe Boxum opt west, Hette Hemmema opt oest unde suydt.

981  In linkermarge.
982  Lees ‘Georgien’.
983  Hierna doorgehaald ‘int landt’.
984  Later toegevoegd.
985  Hierna doorgehaald ‘mr.’.
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Bet XII pondemaeten nyelandt, die pastoer opt noerden unde die Hoywech opt 
suijden, Sytze Aylwa op het west unde tMeenscheer opt oost int Vierde Kyer.
Item noch XXII eynsen int Dycklandt, die pastoer opt suydt, Rieme Goffe 
dochter opt noorden.
Beth anderhalff pondemaeten, Hellumme Hoywech opt suydt, Sijouck Ruerts 
zoon Gumma opt noerden.
Item bet een pondemaete int Eerste Kier, Hette Hemmama op het suyt unde 
Julius Bottinga erven op het noerden.
Dit plecht veertien gulden toe gelden, het gelt nu XXV, meer bij onweer mach het 
commen dattet weeder mijn gelt.
Inde ordonnantie, zijnt dese landen angeteeckent voor twee ende twintich 
floreenen.

(f. 63v) Hier nae volgen die pachten vande selve vicarie.

Item int eerst, Witse Oedzema: XXV st.
Item meester Hesselus Phertsma: XVIII st.
Item uuyt Brioutick Douwes saete, daer zijn soon Douwe op woont, XXXVI st.
Quirinus Kempis saete: X st.
Item uuyt Hyntzema saete, Frans Camminga landtheer, een gulden fl.
Item uuyt Herema saete, Frans voors. landtheer, een stoeter.
Item Heere Ockinge, acht st.
Uuyt Alyt Arnts saete, VI stuvers.
Item uuyt Eysck Orcks saete, VI st.
Item uuyt Joost Willums saete, ½ fl.
Item die somme van dese landen, oldt und nyelandt, nae raminge LII½ ponde-
maten min drie eynsen.

Hier nae volgen die costerie landen van Boxum, aengegeven by Heijnrick Doede zoon, 
coster toe Boxum.

Boxummer costerielande 986

Item inden eersten, VI pondemaeten oudtlandt fenne, aen die suijdtwester 
ende noertooster sijden Sythie Aluwe, andie noortwester Wytke Oedsma ende 
suijdtoostersijde Frans Minnema erffven naestlegers.

986  In linkermarge.
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(f. 64r) Item ten anderden, IIII pondemaeten meeden, aen die suijdersijde ende 
westereyndt Pieter Arnts erffven, aendie noorderzijde Quijrijn Kempe soon 
ende andie oestereyndt heer Nanno, priester van Sinte Jacobs Gasthuys toe 
Leeuwaerden, naestleger.
Item noch II½ pondemaeten meeden, andie suijdersijde die pastorie van Boxum, 
andie noordersijde Frans Minnema erffven, an dat westereyndt Alyt Arnts ende 
andat oostereyndt Sinte Margariete, patronisse van Boxum, naestleger.
Item noch XIIII eynsen, andie suijdersijde Wattie Ockinge, andie noordersijde 
Oene Tsaelings zoon van Wirdum erven, an dat oostereyndt die Zwette ende dat 
westereyndt die vicarius van Boxum naestleger.
Die somme van dese voors. pondematen, is XIII½ pondematen met twee eynsen 
ende dese bruyct die coster selffs.

(f. 64v) Englum

Hier nae volgen die landen vanden patroen in Englum.

Oltlandt987

Int eerst, negen pondemaeten fennelandt ende saedtlandt, met huijs ende stede, 
ten oest ende noorde joncvrouw Jell Mertene, ten westen Elck Hottinga, ten 
suijde Idzardt Grouwstijns naestlandet.

Nyelandt

Item IIII pondemaeten in Drieussman Fenne, Tierck Feycke zoon ten noorde 
ende Hoets Hettes ter suijden naestgelandt.
Item vyff pondemaeten fenne in Dycklandt, Idzardt Groustins opt suijden, 
Heercke Sijbe zoon opt noerden naestlandt.
Item noch XV eynsen op Englum landt, aent zuijden den vicarie, aent noerden 
die pastorie van Englum naestgelandt.
Item noch VIII eynsen op Dyckerts landt, int suijden Hans Sydts zoon, Douwe 
Sybren zoon int noerden naestlandt.
Item noch een halff pondemaeten op Dycxsterlandt, bijden noerdersyde Pieter 
op Hoeslandt, bijden suijden hebbende Wobke Nanne zoon naestgelandt.
Item noch I½ pondemaete op Dycxsterlandt, den vicarium ant zuyt, Buwen 
Wijbrants soon aent noerdt naestgelandt.

987  In linkermarge.
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(f. 65r) Item noch XIII eynsen op Freyieme landt, Jelle Lyeuwes aent noerden, 
Loyck Zaetze weduwe met den suyden genaeckende naestgelandet.
[356] Item noch XIIII eynsen op Freyeme landt, roerende Tierck Feycke soons 
landen ter noorde, ten suijde joncvrouw Syts Grombach naestleger.
Dese voers. landen worden gebruyct tot een saete landes ende gelden toe huijer 
XXIII gouden gulden jaerlicx.

Oltlandt 988

Item noch hier en boven zijnter noch III pondematen olde fennelandt, geheeten 
den Stins Fenne, jaarlicks upbrengende III gouden gulden ende binnen begreepen 
ten oosten ende westen, noorden in joncvrouw Jell Martine landen, ten suijden 
streckende aen Beethgummer Feer.
Item noch vyff pondemaeten olt fennelandt aent989 ten oosten, westen ende 
suijden begreepen in pastoers fennenlandt, aent suijden hebbende Hoetz Hettes, 
waeraff den coster van990 Englum de helft altoes gebruyckt ende den patroon de 
ander helft verhuyert heeft ende noch verhuyert voor vier gulden.
Item hier es nu aff te reeckennen IX gouden gulden, dien daer jaerlicx uuytgaen 
op diversche tyden, twelck duer notruftighe (f. 65v) saecken in voortyts zijn 
opgelecht Fedde Feycke zoon weeskinderen, Sijbe Sijbe soon op Dronrijp VI 
gouden gulden, afslaende dese negen golden gulden boerdt die patroon XIII 
gouden gulden.

Englum pastorie

Hier nae volgen alle die landen ende renten behoorende tot die pastorie van Englum 
met hooren naestlegeren ende die weerdien.

Item inden eersten vierendetwintich pondemaeten oltlandt, fennelandt streckende 
mittie westerzijde aen juffer Syts Martne fennen, twelck nu gebruijct Doedt 
Jaerich Tiercks zoon naelaetene weduwe metten den noordereijnde aen Hette 
Lolles landen, metten oosterzijde aenden patroons fenne ende vicarius fennen 
naest legers.
Item noch seven pondemaeten oltlandt, den III½ fennelandt, den ander III½ 
saedtlandt, aendie westersijde hebbende den voors. patroons fenne, aenden 
oosterzijde Jan Foppes landen naestleger.

988  In linkermarge.
989  Hierna doorgehaald ‘suijden’.
990  Er staat bij vergissing tweemaal ‘van’; tweede keer in de tekst weggelaten.



706

Item noch II pondemaeten oltlandt, saedtlandt opt Troslandt, leggende aenden 
voors. cleijne acckers.

Nije landen

Item vierdehalve pondemaeten maedtlandt, ten noorder zijde aen Reijnick 
Roorda landen streckende, ten suijden aen Jonge Jelle landen streckende.
Item noch een pondemaeten tuyschen Renick Roorda landen ter suijden ende ter 
noorden XIII½ eijnsen (f. 66r) Handtse Rommaert soon toe noorden, toe suijden 
des patroons landen.
Dese voors. landen leggen op Dyckster Nijlandt.
Item noch II½ pondemaeten op Mersumme Landt, aenden noorderzijde Nenne 
costers toe Merssum landen, aenden suijderzijde Sipcke toe Merssum gelandet.
Item noch twee ende twintich eijnssen op Merssum Nijelandt, met den 
noordersijde Hobbe Yds zoon, metten suijden naeckende Pijbe Oenthema landen 
toe Berlckum,991 Berlthyum.

Item noch II½ pondemaeten op Mersumme Landen, Hercke Sijbe soon ten 
noorden, Paels Poppes soon toe suyden hebbende.
Item noch III½ pondemaeten op Mersumme Landen, ten oosten Andries 
kiestemaicker, ten westen Joucke Obbe soon landen naestleger.
Item noch seven pondemaeten op Englum Nijlandt, opt noorde Hidde Sijwerdts 
zoon, opt suijden Englum Meenschaer.
Item noch II½ pondemaeten op Englum Meenschaer, streckende met dat suijden 
Brijoutick Douwe soon, met dat noorden Heercke Sijbe soons landen.
Dese voors. landen, binnen alle die landen vande pastorie toe Englum, in somma 
LVIII½ pondemaeten ende werden geraempt ende geëstimeert, bij guede ende 
quaede jaeren, omtrendt vyfftich gouden gulden.

(f. 66v) Hier nae volgen die landen, van het jonge herscip992 in Englum.

Item int eerst een fenne oltlandt, groot omtrendt993 XIIII pondematen, die pasto-
rie ten oosten unde Gesselinge Fenne ten noorden994 ten naestleegers.
Item noch vier pondemaeten oltlandt fenne, liggende Hesselinge Feer ten oesten 
ende innen meerre, Hoentze ten weesten naestlegers.

991  De dorpsnaam ‘Berlckum’ is in de tekst onderstreept.
992  Lees ‘jongherscip’.
993  Hierna doorgehaald ‘XIII½’.
994  Hierna doorgehaald ‘aen’.
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Item noch een pondemaete oltlandt miede, leggende ten oesten vandie Baalns, 
ende Groestere Feer ten suyden naestleegers.
Item noch een halff pondemaeten ten westen van Anne Sijbrandts zoons feer 
pondemaeten ende Hesselinge thien ten noorden gelandet.
Item noch twee pondemaeten saedtlandt, [357] leggende tusschen den Dijck 
ende die fenne van jonffrouw Jell Mertene.
Item noch995 XXII eynsen saedtlandt, leggende wylen salige Gaetse naegelaeten 
weduwe naestlandet ten noorder ende suijdersijde.
Item op Dycxster Nijeuwlandt IIII pondematen, leggende Pieke toe Dycxster-
huijsen een halff pondemaete ter noederzijde ende Obbe Eetzis II pondemaeten 
ter suijdersijde naestlegers.
Item noch IIII pondemaeten op Dycxster Nijeuwlandt, leggende ter noordersijde 
van frouw Grumbachs XVI eijnsen ende ten zuijden van Engelummer kercks 
anderhalff pondemaeten.
Item noch op Dycxsterlandt anderhalff pondemate, vrouw Jell Mertena IIII 
pondematen ter suijdersijde.
Item noch negen eynsen, leggende op den noordersijdt vandes patroons toe 
Englum IX eynsen naestleger.
Item op Frannummer Nijelandt XXVIII eijnsen, leggende Heercke Sijbe zoon 
XIIII eynsen ter noerdersijde naestleger.
(f. 67r) Item op Englummer Nieuwlandt XV eijnsen, leggende ter noerderzijde 
vandie III pondemaeten van vrouw Grombach.
Item op Englummer Landt XIII eynsen, leggende Aysma ter suijdersydt ende 
Wobbe Nanne zoon XVI eynsen ter noordersijde naestleger.
Item noch op Englummer Nijelandt XIIII eynsen, ter noordersijdt van996 vrouw 
Grombach II pondemaeten naestleger.
Item op Englummer Landt noch XI eijnsen, ter suydersydt van Foppe Wijbe 
zoon negen eijnsen ende Tierck Lieuwes twee pondematen ter noe[r]dersyde.
Die raminge vande waerde, bij quade ende guede [jaeren], is bijde XXXV gouden 
gulden, bij heer Jacob Arnts zoon aengegeven, vicarius aldaer.

(f. 67v)

LXV blairen997

[357]

995  Hierna doorgehaald ‘twee’.
996  Hierna doorgehaald ‘jonc’.
997  Hierna volgen twee blanco folio’s, elk met een vochtvlek aan de onderzijde.
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24. Baarderadeel

(f. 1r) [357]
Baarderadeel 998

Weydum
Schillaert onder tdorp 999 Mantgum
Oesterwierum
Boesum
Britzwert
Wywrdt
Oesterletens
Winsum
Baerdt
Huns
Lyoens
Hijlaert
Jorwert
Beers
Jellum1000

(f. 2r)1001 Weydum 1002

Die landen der kercken van Weydum toebehoirende.

Int eerst, acht pondemaeten oldtlandt in een stuck, hyetende die Vyfthien, 
Sijuerdt Andla opt oost ende het noordt naestleger ende Goslick Jongema op het 
zuydt, streckende op het west aen Jorwerdt leeglandt.
Item een stuck nylandts maeden van derthien pondematen, Foppe Siuerts zoon 
op het noordt ende Pier Hoeyte zoon op het zuydt naestleger, streckende op 
het oest aen die Swette. Dese twee parcheelen bruyct Doede Symons zoon, onse 
organist, voor thien fl.

998  Verbeterd uit ‘Barderadeel’; het lijkt erop dat de namen van de verschillende dorpen later, in 
een andere hand, zijn toegevoegd.

999  De tekst ‘Schilaert onder tdorp’ is later in een andere hand toegevoegd.
1000  De dorpsnaam ‘Jellum’ is tweemaal genoteerd; de tweede keer in een andere hand; in de tekst 

weggelaten.
1001  Aan de onderzijde van folio 2r en 2v zit een verticale scheur in de bladzijde; folio 2v is blanco.
1002  Het lijkt erop dat dit hetzelfde handschrift is als dat van de voorgaande steden en de griete-

nijen Wonseradeel en Barradeel.
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Item noch ellftehalff pondematen nylandts maden, op het noordt Dekema, op 
het zuydt Frans Roorda ende Kempe Doenye te naeste, streckende met die oest-
eynde aen die Swette.
Item noch vierdehallf pondematen nyelandts int Cortlandt, Pier Hoeyte zoon op 
het suyd ende noerdt toe naeste.
Ende dese twee perchelen wordden gebruyck[t] bij Foppe Siuerts zoon voor 
elfftehalff fl.
Item noch vyftehalff pondematen in Douwe Ente zoon saete, daer Martenae ende 
Groenedyckster Cloesters landtheeren van zijn, over hoech ende leegh, gelden 
drye fl. ende elfftehalff st.
Item vyftehalff pondemaeten saedtlandt, Anna Sickes op het suydt naestleger, 
streckende op het noordt aan die sylroedt ende myt dat oestereynde aen Sijbrant 
smidts huys, bruycket meester Tzalinck onse pastoir, aen die timmeringe van zijn 
huys op die pastorie.
Item derdeha[l]ff fl. rente uut Luttich Hannye, met die groticheyt aen die halve 
gewalt, om welcke dat wy staen in een proces.
(f. 2v) Item een tweedendeel van die helfft van dat saedtlandt, liggende op het 
zuydtwest van onsen kerckhoff, met die gerechticheyt van die derdepaert des 
anderhelfts van het selfte stuck, brenct op sestien st.
[358] Item Dirck Janckes steed op die bueren, in dye winckel van die Wech, gelt 
nu twintich st.
Item een halff fl. uuyt Popkema ende bet een halff fl. in die Dammen.
Item drie pondematen leeglandt liggende in die Riedmeer, op het zuydt die vicarius 
toe Jorwert, op het west Wigle Hanye, op het oest die vicarie toe Weydum, die 
bruycken Claes Andries zoon ende Willem Bruers zoon voer twee flor. min een 
oerdt.
Item op Roordehuyster Nylandt, die naestlegers zijnt die pastoir toe Roordehuysen 
op die oestereyndt ende die westereyndt Sijdts Bottnya, op het suydt Jorryt 
Wopke zoons weeskinderen ende opt noordt Seerp Broer zoon.
Item noch twee stucken, het een hietende die Lange Drye Pondemaeten ende 
het ander Derdehallf pondematen, bij malcander, die Lange Drye strecken myt 
twestereyndt aen die Swette.
Item die oestereyndt aen een stuck landts, heetende die Gaerre, opt zuydt die 
patroen ende vicarius, opt noordt Sidts Botnye ende Seerp Broers zoon naestlegers.
In summa acht pondemaeten, gelden neegen gl., nae hluydt een sarter, daer Seerp 
Broers zoon die huyrman van is.

(f. 3r) Dit zijn die landen ende renthen, dewelcke die pastorie van Weydum heefft.

Int eerste, een stuck maedlandts op dat nylandt, beschut landt groot omtrent 
een ende twintich pondematen, opt zuydt Sywrd Andla ende opt noordt Tzijerck 
Willems naestleger, opt west Lange Dyckstere ende opt oest Dekema naestleger.
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Item noch twintich pondematen nyelandt opt Langhlandt, opt tzuyden de 
vicarius ende opt noordt Foppe Siuerdt zoon naestleger, loopende opt oest aende 
Swette.
Item noch vierdehalff pondemaeten nylandt, op tzuydt die vicarie, opt noordt 
Monchhwstre te naeste, opt west die Dijckswal ende opt oest aen tLanghlandt.
Noch heeft die pastorie aen oldtlandt ofte fennen, in dwest streckende, int aerst 
dat hem, hoif ende saedlant, nu fennen, drie pondematen ofte wat meer.
Item noch aen fennen inde kandt van vyff ende dartich pondematen, met 
vierdehalff pondemaeten inde Fijftene, naestleger opt noorden ende westen Johan 
inne Dammen ende die Riedtmeren, opt zuydt Domna ende Sywrdt Andla, opt 
west die vicarie tot Jorwerdt ende vier pondematen leeghlandt in de Riedmeeren.
Item die jaerlijcxe incompst van dese voors. landen, nae die gemeyne estimatie 
van die naestliggende landen, beloopt LVI carels gl., van welcke mijn landzate 
opbrengt jaerlijcx XL gl., tander bruyckende sulfs. tSolde beaventuyr nu ter tijt 
meer opbrengen, wold ment op uuterste bruycken ende die tijt mach komen (alst 
binnen corte jaeren geweest is), dattet min opbrenghe.

(f. 3v) Dit zijn die renten, pachten ende delingen, nu gemaect op renten.

Item uuyt Papingae vier ende twintich st. jaers ende tderdendeel van dat 
saedtlandt, opt suydtwest van de kercke ende Papinga huys.
Item uuyt Domna, de helfft van Domna twe steden op die bueren, de vicarie 
ende de kercke te naeste, ende heeft daer nu nyet aff dan een halve golt gl., 
besproken van her Douwe, vicarius tot Wirdum, twelcke met zijn consorten heeft 
de voors. steden, de pastoir ende vicarius affhandich gemaect, met etlijcke deelen 
ende pachten, daerse, na luyt dat doed[boek], solden uuyt Domna gheren boren.
Item uuyt Wopbyngha twintich stuvers aen pachten ende achtien aen deelen.
Item uuyt Popkema een philips gulden aen pachten ende vierdehalff stuvers aen 
renten.
Item beth III st. jaerlijcx, uuyt luttick Hannye.
Item uuyt Dekema, drie hornkis gl. van deelingen.
Item uuyt Hanzie een philips gl. aen pachten ende twaleff st. tot wyn ende 
misbrood, twelcke, nae luydt dat doodtboeck, behoirdt te weesen een pondemaete 
landts.
Item uuyt Langedyck ofte Reppertsma gued vyff oerdt gl., twelcke, nae luydt dat 
doodt ofte registerboeck, hoirt te wesen drie pondematen landen.
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(f. 4r) Dit zijn die landen ende renten, toecomende de vicarie tot Weydum.

In den eersten, die lantsate opt Nylandt heeft een stuck fenne, groot omtrent 
vierthien ofte twaleff pondematen, Sywrdt Andla opt zuydt1003 ende meester 
Jarich Decama opt noordt naestlegers.
Item sestehalff pondematen nylandt opt Langhlandt, de pastoir opt noordt ende 
prebendarius opt suydt naestleger, opt oest aendie Swette.
Item noch vier pondemaeten ende vier eynssen nylandt.
[359] Item noch derdehalff pondematen nylandt.
Item noch drie pondematen legh1004 oldtlandt, Wigle Hanzie ende de patroen 
naeste.
Item de vicarius heeft tot zijn corpus een oldlands fenne, groot met Aucke steedt
omtrent IX oft thien pondematen ende vierdehalff pondematen in de Fijfthiene, 
de pastoir ende patroen te naeste.
Item zijn steed heeft een luttich saedtlandts, omtrent een pondemate.
Item aen maden seven pondematen beschudt, opt zuydt Domna ende opt noordt 
de pastoer te naeste.
Item noch negen pondematen nylandt, de pastoir opt oest, de prebende opt 
zuydt, opt noordt die priesters te Wirdum ende opt west de Dijchkstael te naeste.
(f. 4v) Item die jaerlijcxe incompst van dese voors. vicarielanden ys XXXV carels 
gl., waer van die landtzate obbrenght die dartich, tander bruyct die vicarius sulffs.
Item de pachten ende steden ende renten zijn gelijck de pastoir, behalven de 
pondemaete uuyt Hanzie gued aen wyn ende misbroet. Doch heeft de vicarius 
twaleff st. uuyt Blekma guedt ende de pastoir nyet ende die vicarius heeft die seste 
part van dat saedtlandt achter die kercke, nae luydt salige Sythie Renich Andla 
zoons testament.

Mantghum 1005

Declaratie vanden landen, renten ende pachten der pastorie in Mantgum, nae die 
alderbeste weetenschap, achtervolgende sKeysers placaet.

Int eerste is die fenne groot omtrent XXIIII pondematen nae mijn beste weeten-
scap, ende aen dese fenne leyt een stuck landts, heetende dat Spyck, groot omtrent 
negen pondematen.
In dese voors. fenne is die vierdepaert leeghlandt, ende die naestlegers zijn Albert 

1003  De tekst ‘opt zuydt’ is later toegevoegd.
1004  Hierna doorgehaald ‘hooghla.’.
1005  In linkermarge.
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Gerleffs zoon opt oest, Willem Jans zoon opt west ende1006 Jan Jans zoon opt 
noordt ende der kerken landen mede op dat noordt.
(f. 5r) Item noch XVII pondemaeten min drye eynssen nyelanden, welcke landen 
strecken met die noorderzijde aen Mantgumme Wech, met die zuyderzijde aen 
Folckert Sybrants landt, met die westereyndt in Reyner Dircks landt ende met de 
oestereyndt aen Claes Everts landt.
Item noch zijnder elff1007 pondematen nyelandt, streckende met die zuyderzijde 
aen1008 Mantghumme Wech, mit dat west aen Lolle ende Hette landt, met dat 
oest aen des vicarius XIIII, met die noorderzijde aen een stuck heetende die 
Suerfenne.
Item noch vier pondemaeten, streckende met die westerzijde aen die vicarius 
XIIII, met die zuyderzijde aen Mantgumme Wech, met dat oest aen die vicarius 
landt ende Jou Bottinga landt, die noorderzijde streckt aen die vicarius landt.
Item noch zijnder vier pondematen, heetende die Suerfenne, daer alle jaeren 
wandelt tegens die vicarius ander vier pondematen, liggende met die zuydtzijde 
aen die vicarius XIIII, met die westereyndt aen Gerbren Gerryts landt, met die 
oestereyndt aen Eelingh Hottyes ses pondematen.
Item noch vierdehalff pondematen, streckende met die westerzijde aen Wobbe 
Reyns XIIII, die zuyderzijde streckt aen wylen Gaele Gaelema landen, die 
oesterzijde streckt aen Gebren Gerryt zoons landt, medt die zuyderzijd aende 
pastorie elff pondemaeten.
Noch negen eynssen landts, die alle jaeren wandelen tegens ander negen, hoirende 
tot die vicarie, streckende met die zuydereyndt aen der pastorie vierdehalff, met 
die westerzijde (f. 5v) aen Langghedyckster Landt, met die oesterzijde aen Peters 
landt in die Dycks Horne.
Item noch twee pondematen, liggende op Oesterwierumme Landt, andernaest 
aen Folckert Sybrens [...]1009 pondematen, oppet oest isser een olde wech, oppet 
noordt wylen Marten Douwe zoons weduwe landt.
Item noch drie pondematen riedtlandt, liggende tusschen Trijn Jans weduwe 
twee riedtmeeren op dat west ende oest ende met die noordereyndt aen voors. 
Trijne fenne.
Noch drie pondemaeten leeglandt, liggende toe Jet, in Jancke Sijuerds landt 
begraven.
Ende dit zijn die landen, hoerende tot die pastorie in Mantghum.
Noch plegener tot dese pastorie te wesen III pondemaeten leeghlandt, liggende 

1006  Hierna doorgehaald ‘Willem’.
1007  Verbeterd uit ‘XII’.
1008  Hierna doorgehaald ‘een stuck’.
1009  Niet ingevuld.
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bij Schilaerdt aen Trijn Jans fenne, welck landt hebben die voeghden in voortijden 
vercocht tot reparatie der kercke in Mantghum, welcke coop die pastoir nyet 
langer heeft geconsenteert dan tot zijn tijden.
Item die pachten, hoerende tot dese pastorie zijn int meest vier horntkes gl. 
uuyt doctor Hectors saete ende een halff loopen not uuyet een stuck saetlandts, 
hoerende tot die selve saete, liggende opt west van Mantgumme kerck.
Noch boert die pastoir drije horntkens gl. van die kercke.
Item noch XX st. pachten, uuyt Feyckema guedt bij die dyck.
[360] Item noch een achtendeel van een pondemate, uuyt Hyl Tiepkes guedt.
(f. 6r) Item dit beneficium is in voorleden tijden als anno XIo geëstimeert ende 
aengebracht voor XXVI enckel gulden ende ick weetet anders nyet te estimeren, 
want ick bruycket nu selven, behalven acht pondemaeten landts ende vier 
coegangh uuyt myn fenne, die verhuyrt zijn voor XII enckel gulden.

Hier nae staen gespecificeert ende verclaerdt der kercken landen, die Onse Lieve 
Vrouwe toecomen, patronesse toe Mantghum.

Int eerst, Jan Dircx zoon weduwe, Sybbele, bruyct vyftehalffs pondemaeten 
nyelanden, liggende met die zuydereyndt aen Mantgummewech, met die wester-
zijde aen Jan Claes zoon landt, met die oesterzyde aen Hette Janckes landt, met 
die noordereyndt aen Wobbe Reyns landt, die ponsmate XX st. oft eenen karolus 
gulden.
Item noch bruyct die selve weduwe Sybel vander kercken landen III pondematen, 
liggende opt Langhlandt, daer alle jaeren wandelt tegens Gerryt Dircx landen toe 
Oesterwierum, streckende int oest aen die Swette ende int west aende Dycksstal, 
die pondemate voor eenen karolus gulden.
Item Albert Gerloffs zoon bruyct XII pondematen beschudt oltlandt, daer die 
pastoir naestleger is int west, Marten Gerloffs zoon int oest ende noordt ende 
een riedtmeer int zuydt, ende hij geeft te huyr vande pondemate XVIII stuvers.
(f. 6v) Item noch heeft Albert voors. van de kercke twee pondematen, liggende in 
die heele saete, hoech oldtlandt, die pondemate XVIII st.
Van desen twee pondematen vermelt ende specificeert ons kercke register olt over 
memorie van menschen.
Wytthie Aede zoon bruyct ytlijcke landen vande kercke, daer ick op dit pas gheen 
sekerheyt van weet te scrijven, wantter om tgetal van pondematen nu questie is 
voor den Hove van Vrieslandt, als nu die saecke getermineert is, sullen wy dat 
breeder verclaeren, wilt God, ende het verstreckt nae ons calculatie omtrent XIII 
pondemaeten nyelanden.
Claes Everts zoon bruyct van ons kercke, nae luydt ende tenoer ons brieven ende 
registeren, negen pondematen nyelandt.
Die landen liggen meeste part in fennen ende maeden gemeen, behalven II 
pondematen, streckende int oest aen die Dyckstael, het west aent Cortland, int 
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noordt Claes Wbbel ende int zuydt die vicarius toe Mantghum, die pondemate 
gelt eenen karolus gulden.
Gerryt te Tzeynthgum bruyct van die kercke landen: int eerst, ses pondematen 
inde fenne, in dat uuyterste van die fenne, daer Tzeynthgumme Wech loopt opt 
west, Willem Jans zoon opt zuydt ende oest, die ponsmate gelt XVIII stuvers.
Dit voers. goet is van olts heetende Poppinga guedt ende is oldtlandt.
Noch bruyct dese voors. Gerryt VII pondematen leeghlandt, (f. 7r) heetende die 
Mandemeer, dat gelt nu meer dan min, nae dattet weert, wanttet leegh is.
Aen dit voors. landt leght Peter Taeckes aen die oesterzijde, Poppe Doyema 
kinderen aen die westerzijde, dye eynden strecken aen graven oft sloten.
Item noch bruyct dese voors. Gerryt een pondemate, daer wylen Wlbe Ryoerds 
zoon die kercke besproken heeft, streckende met die oester zijde aende voors. 
Mandemeer, ende dit is hoeghlandt.
Item noch heeft die kercke vier pondematen nyelandt, heetende Bobbinge fenne, 
daer Jan coster bruyct; dit landt strect int oest aende Swette, int noordt aen 
Mantgumme Feer nae die Swette, int west1010 aen die Dyckstael, die pondemate 
gelt eenen karolus gulden ende tcosters huystede compt die kercke oeck toe; daer 
voor holt hij de clocketouwen.

Noch heeft die kercke vyff pondemaeten leeghlandt, daer Heert Dircx zoon 
bruyckt; het strect int zuydt aen Jancke Sijuerds zoon landt, int noordt aen 
Tzeytgumme Feer nae dat Cruys, die ander naestlegers weet ic zoe wel nyet, die 
pondemate gelt ontseker nae dattet weert het is leeglandt.

(f. 7v) Dit zijn die landen, hoerende aen die vicarie in Mantgum, daer nu bruyckende 
is Heert Dircx zoon.

Int eerst, XX pondematen fennen, nae ons beste wetenscap ende dat is oltlandt.
Dese fenne is streckende int oest aen Tzeyntgumme Wech, int zuydt aen Schilaerde 
Wech, int west aen Trijne landt te Schilaerdt.
Item noch zijnder tot dese vicarie XIIII pondematen beschutlanden ende nye-
landen. Dese landen strecken int zuydt aen Mantgumme Wech, int oest ende west 
aen die pastoirs landen, int noordt aen Eeling Hotties ende die pastoirs landen.
Item noch vier pondematen, daer die helfft is van een stuck landts, hetende die 
Suerfenne, daer alle jaeren tegenst die ander helfft wandelt, thoecomende die 
pastorie, Eeling [361] naestleger int oest, Gerbren Gerryts zoon int west aen die 
Olde Wech, int suydt die vicaris XIIII.

1010  Hierna doorgehaald ‘na’.
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Item noch vierdehalff pondematen streckende int oest aen die Swette, aent west 
die pastoirs landt, int zuydt aen Mantgumme Feer, uuytgaende nae die Swette, 
int noordt an Jou Bottinge landt.
Item noch anderhalff pondemate streckende met die oesterzijde aen die Dyckstael, 
int zuydt aen die pastoirs landt, int noordt aen Claes Everts lant, int west aen 
Eeling Hoitties landt.
(f. 8r) Item noch negen eynssen lants, daer tegens ander negen eynssen toecomende 
die pastoir, alle jaeren wandelen, Gaele Gaelema int west, Peter in Dyckshorne 
int oest.
Item noch III pondematen op dat zuyderlandt, heetende de Moordtackeren, 
die vicarius van Oesterwierum naestleger opt oest ende noordereyndt, aen die 
westerzijden Douwe schroer.
Dese voors. landen, zijn in summa XXVIII pondematen min drie eynssen ende 
nyelanden.
Dit voors. leen ofte beneficium is geëstimeert op XVIII enckel gulden ende die 
landtsaete geeft vyftich gulden voor de landen van dit beneficium.
Dese vicarius heeft een dubbel stuver te pacht uuyt Hil Tyepkes saete, anders 
heeft hij nyet.
Item dese landen ende renthen, toecomende die kercke, pastoir ende vicarie, dus 
verclaert nae ons beste wetenscap, nyemant begeerende te vercorten.

(f. 8v) Schillaerd 1011

Dit zijn die landen ende renthen van Onse Lieve Vrouwe, patronesse toe Schillaerdt, 
gelegen onder den dorpe van Mantghum, overgegeven int jaer Ons Heeren XVc ende 
XLIII.

Int eerst, vyff pondematen, liggende bijdie Zoel, daer men nae Tzenckum vaert naer 
tCruys, loopende met die westerzijde nae Aesge oppe Fennen twee pondematen, 
nae westerzijde aen Aesge voors. drye pondematen, met die noerderzijde eyndt 
aen die Zoel ende nae die zuyderzijde eyndt aen die Balcha, ende wert gebruyct 
van Sijbe oppe Heems wyff voor II½ golt fl.
Item noch twee pondematen loopende aldaer aen die oesterzijde aen Sijbrens 
oppe Fennen vier pondematen, met die westerzijde aen Aesge vyff pondematen, 
met die noordereyndt aen die Zoel ende met die zuyderzijde aen Claes Everts 
landt, daer thoe Mantgum woent, ende gebruyct bijden voors. Sijbe oppe Heems 
wyff, voorde voors. penn.

1011  Later toegevoegd in linkermarge, in andere hand.
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Item twaleff pondematen landt, dat Wolna landt, loopende met die noordereyndt 
aen die pastoirs ende die patroens twaliff ende met die zuydereyndt aen Jans Jans 
zoon achtien ende die patroens riedmeer, met die oesterzijde aen Jan Jans zoon 
ses pondematen, heetende [...]1012 ende met die westerzijde aen Rijewert Saclis 
landt toe Wyurdt, ende worden gebruijct by Sijbe Jacops zoon ende Trijn Jans op 
III fl. min een oert.
Item noch thien pondematen, daer loopende met die zuyder (f. 9r) eyndt aen Ede 
Hays landt in den Bonchuerdt ende met die noordereyndt aen Douwe Pieters 
Pijpen, met die oesterzijde aen salige Jan Willems Hiddinga drije pondematen, 
met die westerzijde aen Rommaers Douwa landtsaete acht pondematen, ende 
bruyctze Sybren Jacops zoon voor IIII golt fl.
Item Maria, in Schillaerdt patronissa, heeft vyff enckel gulden renthe in Papinga 
goedt thoe Weydum, daer nu ter tijt op woent Kynsch salige Sijurdt Andla 
weduwe thoe Weydum.
Item noch heeft Maria, in Schillaerdt patronissa, vyff enckel gulden renthe thoe 
Britswaerdt, daer nu ter tijt op woent salige Wynthis wyff, liggende thoe Jeth.
Item die summa der landen daer Maria, in Schillaerdt patronissa, heeft in Schil-
laerdt ende bij Scellaerdt zijn LXIII pondematen leeghlandt, ende in des LXIII 
pondematen leeglandt zijn drye pondematen hoeghlandt, liggende toe Mant-
ghum, daer Hessel Boeytziema opt west, de vicarie toe Oesterwierum opt oest 
naestgelandt zijn, verhuyrt voor I½ golden fl.

(f. 9 v) Dit zijn die landen ende renthen, toecomende tpersonaetscip in Schillaerdt.

Int eerst, negentwintich pondematen fennen ende dryentwintich pondematen 
maeden, over hoegh ende leegh. Ende stont ondergescreven: In robur ac fidem veri 
testimonii ego Theodoricus, in Schillaerdt presbiter, meo signo manuali certificavi, 
cognomine Heckema.1013

(f. 10r) [362] Oesterwierum 1014

Dit zijn die geestelijcke gueden behoirende tot die kercke van Oesterwierum, als 
landen ende renthen ende pachten, hier na gespecificeert.

1012  Niet ingevuld.
1013  Latijn: Tot bekrachtiging en vertrouwen van de ware getuigenis heb ik Theodoricus, priester 

in Schilaard, met mijn handtekening, met de bijnaam Heckema dit stuk gecertificeerd.
1014  In linkermarge.
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Int eerst, vier ponsmaten op Oesterwierme Nylandt, geheeten die IIII Pondematen 
opt Langlandt, opt oest aende Swette Sloet streckende ende opt west den Gemeen 
Hoywech; die helfft van dese landen bruyct nu ter tijt Wyttye Hoyte zoon ende 
die ander helfft Outger Jans zoon.
Item IX eynssen, in de Bosylen geheeten.
Ende dese IIII pondematen met die IX eynssen gelden te huyr II enckel gl. ende 
VII st.
Item bet IIII ponsmaten hoylandt, geheeten die Moerdackeren, die limiten oft 
naestlegers Jacle opden Weywiske op de westerzijde, de vicarius te Mantgum opt 
oest ende Douwe Piers zoon bruycktse nu voor II philips gulden.
Item derdehalff pondematen saedtlandt, bruyct eenen Reyn Douwe zoon voor II 
enckel gulden, naestleger opt west Rijoerdt Sicke zoon, opt oest Johan Romkes 
te Sneeck etc.
Item twee ponsmaten, Lolle to Mantgum verhuyrt voor een enckel gulden, 
naestlegers de prior te Baium opde zuyderzijde, Lolle van zyn wyffs wegen opt 
dat noordt etc.

Item Rixt Wibes weduwe heeft inde huyr negen ponsmaten leeglandt voor III 
enckel gulden, naestlegers opt west Rixt Wybes selven ende Hessel Boytsma aen 
die zuydereyndt etc.
Item drie pondematen, geheeten die Lutke werpen, bruyct Rijoerdt Sicke zoon 
voor I½ enckel gl., Rioerdt voors. selffs naestleger opt zuyden, Johan Romke 
zoon opt noordt,
Item Hetto Fedde zoon XII stuvers uuyt zijn guedt ende bet den derdepart van 
XX stuvers.
(f. 10v) Item Peter Thomis zoon: XIIII st.
Item Wittye Hoyte zoon van zyn steedt: I enckel gl.
Item Douwe Marten zoon uuyt zijn guedt: IX st.
Item Rixt Wybes van pachten: VII st.
Item Peter Taecke zoon heeft inde huyr van Sint Niclaes, ons patroen, I½ 
pondemate, hietende de Dyckstal, voor I½ gl., naestleger opt west Gerbe Houcke 
zoon, opt oest Hessel Boitsma.
Item Peter Taecke zoon van een halff ponsmate: VI st.
Item Trijn Wybrens van Mantgum van pachten: VII st.
Item Rioerd Lieuwe tOesterletens uuyt zijn guedt te Wamerd: XII st.
Item Jan Reyners zoon van Jorwert van I½ ponsmate, liggende in Batense guedt: 
XXI st.
Oga Gerbe zoon XII st. renten; bet uuyt zijn guedt, daer Oege Gerbes nu op 
woent: XXIIII st.
Die summa vande kercke renten tOesterwierum ende pachten zijn: XVIII½ 
enckel gl. ende IIII st.
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(f. 11r) Hier navolgen die landen ende renten ofte pachten, behoirende tot die pastorie 
tOesterwierum.

Inden eersten, die fenne mit dat heem ende saedtlandt is groot (als die oude 
luyden seggen) negen ende twintich pondematen, die limiten ende naestlegers 
op desen, opt zuydt ende oyck opt west Oldecloesters landtsaten to Woglesangh, 
Dyo Jarich zoon ende Jancke Dirck zoon, opt noordt is naestlegher Gerryt Dirck 
zoon, opt oest dat kerckpadt etc.
Item IIII ponsmaten leeglandt, opt noordtwest vanden voors. fenne ende dit 
plach rijedtlandt te wesen, besproken tot conservatie off tonderhoudinge van dat 
oudt huysdack etc.

Die maden oft hoilandt tot der pastorien voors. behoirende.

Item seven pondematen, gelegen buyten der Vyffdeelen Dijck, opt oest leyt 
Crinserarm, opt west als huyerman Heercke Jans zoon naestleger, opt noordt 
Hetto Fedde zoon, opt suydt Jan Lolckis van Raerd nu als huerman ende Hetto 
Fedde zoon mede naestleger.
Item X pondematen opden Meenschaer, die naestlegers opt noordt ende mede 
opt oest den gemeenen Hoywech, opt west den hooghen Dyckstal ende opt zuydt 
Douwe Marten zoon ende Hessel Boitsma grontheere.
Item drie pondematen leeglandt, gehieten in die Lege Bosylen, streckende int oest 
aen Oga Gerbis meden, int west aen Douwe Marten zoon ofte Hessel Boitsma 
landt, opt noerd Bocca Herama etc.
Item bet in die Lege Bosylen een cleyn ponsmate van X eynssen groot, naestlegers 
opt zuydt die Susters van Munckebayum, opt noordt Sint Niclaes die patroon, 
opt west Rixt Wybis dyckstael etc.
(f. 11v) Item bet II pondematen int Langlandt, bijden patroens vier pondematen, 
elck inden anderen beclemmet; daeromme hebben ze oeck die sulfte limiten ofte 
naestlegers die Sint Niclaes ofte kercke IIII pondematen hebben, ut supra.
[363] Item bet op de Meenschaer vyff pondematen, geheeten tGowlandt, die 
naestlegers opt oest Auck Sybrens weduwe, ende Folckert Sybrant zoon gebruyctze 
nu, opt west leyt Agge Gerbe zoon, opt noordt Folck van Raerd, cuius dominum 
ignoro 1015 etc.
Item van dese voors. landen, behalven die ick sulffs nu ter tijt bruycke, gheeft 
mij her Rumke te huyer, die meyer, genoempt Rijoerdt Adger zoon mijn broer, 
XXVII enckel gl. fl.

1015  Latijn: wiens heer ik niet ken.
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Ende Rijoerdt voors. betaelt de twee deelen van alle schattinge ende ick die 
dardepart van die landen, die ick myt eygen beesten beslach ende bruycke etc.
Anno Domini XVc en XLIII, eerstwerff nae myn heeren mandaet beschreven dese 
voors. landen ende renten, opden VIII dach in januario etc.

Vande pastorie voors.

Item Oega Gerbe zoon heeft vande pastorie voors. een ponsmate saedtlandt, ende 
zijn van die huyr noch nyet overeen, naestlegers opt zuydt ende opt oest Oege 
Gerbe zoon selve, opt noordt ende west de persoeners landen.

Hier naevolghen sommige jaerlijxe pachten, uuyt zekere huyzen ende goeden tOester-
wierum.

Item uuyt Gerbada guedt, dat nu ter tijt is bewoenende Douwe Marten zoon: 
IX st.
Item uuyt Horritsma guedt, daer nu woent Pieter Taecke zoon: III st.
(f. 12r) Uuyt Boetsinga guedt, daer Bocca Herama nu grontheere van is: VII½ st.
Item uuyt Doytiema guedt, daer Oga Gerbe zoon nu op woint: XLII st. min  
XII st.
Item uuyt salige Wybrants guedt toe Mantgum: VII st.
Item1016 Hetto Feddo zoon uuyt Harkinga guedt: XX st.
Bet elcke priester tOesterwierum den derdepart van XX st. uuyt Ritska Lollis 
landt, na luyt dat testament, liggende in ons H. Sacraments huys.
XXVII min een oertken.1017

Item uuyt Sywrdsma guedt, daer nu Reyn Douwe zoon op woent: XII st. frye 
renten, als alle dese pachten zijn.
Item uuyt Antiama guedt, daer nu op woent Rijoerdt Sicke zoon: XXII st.
Item Rixt Wybes oft haer nacomen: VII st.
Item uuyt Gartinga guedt toe Popingawier: VI st.
Item daer zijn oyck in Oesterwierum VIII euwege jaerlijcxe deelen, te weeten 
uuyt Harma gued II deelen.
Item uuyt Gerbada guedt: III portien.
Item uuyt Doytiama guedt II ewige deelen, van Sijds Heerckes een besproken 
ende noch een van Hidde Sierps.
Item een eewich deel uuyt Auck Eepkis terp, dat Wobba Sircs nu ter tijt bruyct 
ende die portie daer van brengt.

1016  Hierna doorgehaald ‘uuyt’.
1017  In linkermarge.
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Ende van desen VIII portiones besproken zyn genuechsame testamenten oft 
codicillen in ons H. Sacraments huys. Anno etc. ut supra. Onderteyckent: 
Rumbertus Ysgum, curatus in Oesterwierum subscripsit.

(f. 12v) Dit zijn die landen, behoirende tot dat beneficium ofte vicarie te Oesterwierum.

Item int eerst mijn fenna myt dat hof ende huysteedt, groet wesende drye 
pondematen, liggende binnen die dyck, oudtlandt, opt oest die Dyck voorbij 
gaende, opt noordt Peter Taeka zoon naestleger ende opt suydt Bocca Herama 
ende opt west oft een laen oft een wech voorbij gaende.
Bet vyftehalff pondematen maeden opt Omlant ofte Meenschaer, opt noordt 
naestleger Gerba Hemka zoon ende die vicarius toe Mantghum opt west. Dit zijn 
die landen, daer vicarius bruyckende is.

Dit zijn die landen, daer die lantsaeten bruyckende zijn van die voors. vicarie.

Int eerst, XVII pondematen fenlandt, als die gemeene menschen seggen ofte spraecke 
is, buyten die Dyck liggende, ende opt noord naestleger Bocka Herama ende opt 
zuydt Oega Gerba zoen ende opt west die Dyck voorbij gaende, ende is nylandt.
Ende bet zijn die lantzaten bruyckende vande selve voors. vicarie X pondematen 
maeden nyelandt, naestleger van desen landen dat convent van Munckebayum 
opt zuydt ende opt noordt naestleger die kercke toe Oesterwierum.
Bet vyff pondematen nylandt, liggende op die Meenschaer van dese selve landen, 
naestleger Bocka Herama op die oesterzijde ende Onse Lieve Vrouwe te Schellaert 
opde westerzijde.
Ende bet vyff pondemaeten leeghlandt, naestleger Oega Gerbe zoon int zuydt 
ende meester Hector Hocxwier op die noordtzijde.
Die pachten, behoirende tot die selve voors. vicarie toe (f. 13r) Oesterwierum, 
met die [364] euwige deelen, sult ghij vinden ofte staen gescreven in dat register 
des pastoirs toe Oesterwierum, tot welcke ic mij referere.
Ende dit is die estimatie van die voors. vicarie, XXV enckel gl., ende daer gaen 
drie enckel gulden weder off toe dat huys, daer heer Tzumma dat beneficium 
mede beswaert heeft.

Boesum

Aenbrengh van tpersonaetscip to Bosum bij meester Edo Walckama pastoir aengebracht, 
opden VII augusti anno XLIII.

Int eerst, zijn possess daer de fennen liggen tuschen het jongerscips fennen ende 
Wybrande fennen, groet met het saedtlandt, thuys ende huystede met het hoff, 
tsamentlijck XXX pondematen.
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Item zijn meden, heetende die Wymen, groot XXV pondematen, liggende opt 
noordtwest van Jacop Reyners landt ende opt zuydoest aen de Heerdyck.
Item in de Bongerdt V parchelen van saedlandt, deerste parcheel is XIIII eynsen, 
liggende voor Dirck Syrd1018 huys, Dirck voors. liggende met zijn saedtlandt opt 
zuydt.
(f. 13v) Noch een parcheel van XIIII eynssen, Edo Haye zoon opt oest ende Peter 
Mantiskus opt west naestleger.
Noch een parcheel van XIIII eynssen, liggende onder Buwe Ysbrants huys, Waes 
opt zuydt mit I halff pondemate daer aen, Dyore Reyner zoon opt oost naestleger.
Noch een halff pondemate, Edo Haye zoon opt west ende Reyn Douwe zoon opt 
oest naestleger.
Noch een ha[l]ff pondemate, liggende opt west van Sijds Oeges landt ende Peer 
opt oest naestleger.
Ende alle dese landen, wanneer ick ze verhuyeren wolde, soe solden ze wel gelden 
te huyer LIX fl.
Item noch een saete landts to Indyck, daer Yge Ripperts zoon op woent, daer 
de fenne liggen tusschen Dyore Reyner zoon fenne ende Ysbrant Melijs fenne, 
groot met die pondematen voor Yge voors. huys XV pondematen ende XV 
pondematen meedlant, liggen opt noordt van meester Edo fennen ende opt oest 
van her Joannes vicarius1019 acht pondematen, ende daer toe ses pondematen 
leeghlandt, ligghende opt zuydt van Dyore III pondematen ende Bocke landt opt 
zuydtoest, daer saemptlijck nu ter huyr gheldt XXIIII fl.
Item aen pachten V hornthies guldens [...]1020 st. uuyt Hoekens, daer Herke 
Frerick zoon op woent.
XII st. uuyt Syds Oeges guedt.
XII st. uuyt Edo Hayes guedt.
XII st. uuyt Sijurd Epis goedt toe Aedema.
XV flaems uuyt Otgers guedt toe Mackum.
VII½ st. uuyt Gerben Buues goedt.
XVI st. uuyt Dyrck Syrd guedt.
IIII st. uuyt Frerick Doeds guedt.
IX st. uuyt Doecke goedt.

(f. 14 r) Aenbringh van Boesme kerckelanden bij meester Edo pastoir ende Broer Liwe 
zoon kerckvoecht, opden dach voors. aengebracht.

1018  Verbeterd; er stond eerst ‘Syrd Dirck’.
1019  Hierna doorgehaald ‘fennen’.
1020  Bedrag niet ingevuld.
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Int eerst, XVII pondematen, liggende over hoech ende leegh in die zaete daer 
Att Haye weduwe op woent, opt noordt van Wybranda zaete, daer nu to huyer 
gelden XIII½ fl.
Item noch negen enckel gulden jaerlijcxe renten uuyt Hoekensre goedt, over 
hoogh ende leech, daer Hercke Frerick zoon nu op woent, liggende opt suydtoest 
van her Taecke prebendarius landt.
Item X hornthies gulden, liggende over hoech ende leegh to Wyurd, uuyt Jaets 
Riords weduwe zaete, liggende opt oest van Feycke to Swammerts zaete.
Item noch I fl. ewige renthen uuyt Heert Dyrcks saete to Cleyterp.
Item VI st. euwige renten uuyt Frerick Doedis zaete to Cleyterp.
Item II fl. losrenten van Oege Gerbe zoon uuyt zijn saete te Oesterwierum.
Item eenen fl. losrente van Doecke Sybe zoon, uuyt Doecke saete te Cleyterp.
Item een steed saedtlands, omtrent ½ pondemate, voor het jongerscips huys, daer 
die coster nu heeft voor de orgel, daer wel te huyer golden solde XVII st.
Item noch een huyssteedt voor Ysbrant Melijs huys, XII st. te huyr.
(f. 14v) Item noch de wevers steed, voor aen de torn van Boesum, daer Hendryck 
wevers huys op staedt, XII st. jaerlijcx.

Aenbrengh van de landen, pachten, renthen ende ewige deelen van tjongerscip te 
Boesum, bij her Meynse vicarius aengegeven op den XIIIIen februarij anno etc. XLIIIo.

Inden eersten, de fennen, streckende aen die pastoirs fennen ende Jan Rimmerts 
landt, geraempt op XX pondematen.
Item XI pondematen nylands mede, heetende dat Meente landt, streckende opt 
zuydtoest van Wybe Pieters landt.
Item noch twee pondematen nylandt in [365] Wybe voors. zaete, streckende aen 
heer Taecke acht pondematen.
Item acht pondematen oldtlandts meeden, streckende met het noordt aen Yge 
Ripperts mede.
Item II pondemaeten terplandt met de huystede, allen verhuyrdt voor XLI, 
buyten twee koyen te hoy ende gras, daer her Meynse selven holdt.
Item noch omtrent IIII pondematen saedlandt in die Bongerd, aen IIII ver-
scheyden stucken, daer Ede inde Bongerd nu in huyer heeft, tsamptlijck voor 
IIII enckel gl.
(f. 15r) Item ewige deelen, II uuyt Peer Walte goedt voor Peers moer Jouck ende 
een voor Peer voors.
Item uuyt Epe Hydde zoon toe Langaerd I ewich deel, voor Hyd ende Hidde 
hoer zoen.
Item een euwich deel uuyt Claes Jacops saete to Cleyterp, voor Wopke te Cleyterp.
Item een ewich deel uuyt Pier Ripperts goedt to Cleyterp, voor Bets to Cleyterp.
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Pachten uuyt goederen

Vyff hornth. gulden I½ st. uuyt Jockens, daer Heercke Frericks zoon op woent.
Een hornth. gulden uuyt Aets Siurds to Meden.
Een hornth. gulden uuyt Syds Oeges goed te Cleyterp.
Een hornth. gulden uuyt Edo Haye zoon goedt te Bongert.
Ses st. uuyt Diore Reyners goedt to Indyck.
Item II½ st. uuyt Frerick Doedis goedt te Cleyterp.
Item XI st. I oerdt, uuyt Edo Walte zoon zaet to Mackum.
Item VII½ st. uuyt Douwe Buwe goedt to Bongaerd.
Item uuyt Doecke goedt to Cleyterp [...].1021

Item tijden uuyt elcke scothuijs I½ st. Onderteyckent: heer Meynse subscripsit.

(f. 15v) Her Tacko van Walta, to Boesum prebendarius, die raempt zijn prebende.

Int eerst, zijn fennen op XIII pondematen, die erffgenamen van Kempo Jongema 
ende Docko van Walta naestlegeren.
Item zijn maeden op XVII pondematen, Docke van Walta ende Arent Pieters 
zoon tho Cubaert byna rontsom naestlegeren.
Item noch X pondematen maeden, Hessel Roordda in Warregae ende Broer 
Lywius toe Boesum naestlegeren.
Item bet VII pondematen, die patroon te Boesum naestleger.
Twee pondematen saedtlandt, Edo Haye zoon naestleger.
Item bet VIII pondematen in Wybe Pieters zoon saete byclempt ende aenbrocht, 
die erffgenaemen van heer Freyds van Grombach naestlegeren.
Summa summarum XIX fl. Onder stondt gescreven: Exhijbie[e]rd den VIten 
augusti, anno XVc XLIII.

(f. 16r) [Britswerd]

Anno XVc ende XLIII, den naestlesten martij, is voor mij Dominicus Pijbe zoon 
gecompareert heer Pier, pastoir toe Britzwert ende heeft, achtervolgende Keyserlycke 
Mayesteyts placaet aengegeven, alle de landen, renten ende incompsten, tot zijn 
pastorie behoirende.

1021  Niet ingevuld.
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Ende heeft LXXX pondemaeten fennen ende meeden, dwelcke hij ende zijn 
landtsaete bruycken, daer in zijn XVII pondematen leeghland ende omtrent II 
pondematen zaedtlandt.
Ende van dese landen zijn de fennen groot omtrent XXVIII pondematen, de 
Zylroedt met den Meer int west, Doede Pier zoon ende Jancke Siurdt zoon int 
suydt ende zijn oyck met een cleyn campt int west, ten eynde aenden pastoirs 
eygen fennen ten naesten, Yge Piers zoon mede int zuydt ende Pieter Lolles int 
oest ten naesten, de kercke landen int noerdt.
Ende de maeden, groet omtrent XL pondemaeten, liggende aen de fennen, te 
verstaen dat Taecko Roorda ende de kercke te Britzwert int noordt daer mede 
aengelandt zijn ende Jancke Sijurdt zoon ende Doede Piers zoon opt zuydt ende 
oest naestgelegert ende Pieter Lolles fennen mede int zuydt ten naesten.
Ende tvoors. saedtlandt is mede inden voors. pastorie anden landen 
gecomprehendeert.
Ende Sydts Sijbe weduwe bruyct omtrent de helfft van tvoors. landt ende geeft 
jaers ten huyer XVIII golt gulden ende van tsurplus vanden voors. landen bruyct 
Taede Douwes die twee paerten ende geeft jaers te huyr XVIII golt gulden.
End[e] tdardendeel bruyct de pastoir sulffs, weet ergo1022 nyet wattet in huyr doet, 
dan refereert hem nae gelegentheyt als te vooren.
(f. 16v) Item heeft in Wybrande guedt te Britzwert, XVIII st. pachten, met een 
ewich deel ofte memorie.
[366] Item in Taecke Roorda saete, VI st. pachten.
Item toe Fael, IIII stuvers pachten.
Item in Douwe Pieters saete VII½ stuvers, protesteeren de kerck1023 voechden 
tselve de kerck toe te behoiren.
Ende olde heer Tzierck Tyepke zoon heeft de pastoirie VII st. jaers besproken tot 
een ewich deel, twelck die pastoir van Reppert Yge zoon oft zijn landtzaete te 
Clayterp, XVIII jaeren ontfangen heeft.

Anno et die als boven zijn voor mij Dominicus gecompareert Jancke Siurdt zoon ende 
Peter Lolles ende hebben alle de landen, renten ende incompsten vander kercken toe 
Britzwert aenbrocht.

Int eerst, een saete landts int voors. dorp, Oppe Fennen genaempt, groot omtrent 
LX pondematen, waer aff die XX zijn hoochlanden ende die XL zijn leeghlanden, 
al aen den anderen liggende ende zijn naestlegers tFeer opt suydt ende het Meer 
opt west, Epe Abe zoen ende Wlck Romke weduwe ende darmevoochden toe 

1022  Latijn: dus.
1023  Hierna doorgehaald ‘goeden’.
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Sneeck int noordt ten naesten ende gelt nu XX golt gulden fry gelts te huyer.
Noch heeft de kercke een saete landts int voors. dorp inde buyert Yet, groot 
XXXVI pondematen off daeromtrent, (f. 17r) al aen den anderen uuytgeleyt 
VIII pondematen, de zylroedt opt zuydt met Taecko Roerda ende opt noordt 
oyck Taecko Rorda ende opt oest Anna Hotnia ten naesten, ende de voors. acht 
pondematen is Anna Hotnia opt west ende de pastoirie te Baerdt opt noordoest 
ende Aene Hessel zoon opt zuydoest ten naesten ende de kerck te Baerdt opt 
noordwest ende gelt tsamen nu toe huyer XII goldt guldens fry geldts.
Noch heeft de kerck III pondematen, rondtom in tpastoirs fenne, uuytgeseyt 
Mentzie Jacops zoon opt noordtoest ten naesten ende seyde de pastoir, dattet nyet 
dan een golt gulden rente solde zijn.
Noch heeft de kerck een acker, genaempt Sint Johannes Acker, nyet wel een 
ponsmaete groet, Taecke Ambrosius ende Epe Abbes opt suydt ten naesten, heer 
Jelle ende heer Pybe toe Oesterletens opt noordt, die Zylroedt opt west ende 
weeten de huyringe nyet, dan seyde de pastoir, aen zijn pastorie te koemen.

Ten tijden voors. hebben de voors. pastoir ende voechden, aengegeven de landen ende 
incompsten vande costerie int voors. dorp.

Ende heeft XVIII pondematen landen aen fennen ende meeden, waer aff de 
fennen groot zijn IIII koeganck, romtom liggende in de pastorie fenne ende 
VI pondematen meeden, de Zylroedt int oest, Fonger Jousma erven opt zuydt 
ende west, int noordt Jancke Sijurdt zoon ende Doede Piers zoon opt noordt ten 
naesten.
Met noch II pondematen, (f. 17v) voors. Jancke ende Doede opt zuydt ende 
noordt ten naesten ende voors. Fungers erven opt west ende die zylroedt int oest.
Noch drye pondematen, rontom in voors. Fongers erven landt, met noch drye 
pondematen rontom in des pastoirs landt. Ende hier toe van elck huys in tvoors. 
dorp een stuver tot Heylich Avens penninck.

Wyurdt 1024

Dit zijn die renten ende landen, met hoeren limiten ende naestlegeren, met alle 
neersticheyt gecalculeert bij ons her Reyner pastoir in Wyurdt, her Jenne vicarius, 
Peter Tetynga, Feycka Syurdt zoon kerckvoechden, behoirende tot de pastorie, kercke 
ende vicarie tot Wyurdt.

1024  In linkermarge.
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Int eerst, toe die pastorie zijn omtrent XXI pondematen, nae onse beste estimatie, 
liggende bij een ende meestendeel leeghe landen, Asynghe landen aende noordere 
zyde naestleger ende de Heerwech naest aen de westerezyde, Peter Lolle zoon 
naest aende noordereynde.
Bet XI pondematen, heetende de Popmeeden, Fenstere landen (f. 18r) naestleger 
op dat zuydtoest ende noordtoest ende noordtwest naestlimiten.
Bet VI pondemaeten, liggende met die zuydtwestereyndt aende Heerwech ende 
met die noordere zijde aen dat Feer lanx, Wlcke Agges aende zuyderzijde. Dese 
voors. pondematen behoiren tot principael corpus der pastorien ende hebben 
gegolden nae older estimatien XV gl. fl. jaerlijcx, ende om al meestendeel gebruyct 
wordden vanden pastoir.
Item bet een halff zaete landts, daer Buwa Wopka zoon op woent, daer de patroen 
de ander helft van thoe compt, uut welcke patroens halve saete de pastoer boert 
XX st. jaerlijcx renten, dese voors. halve saete, groot wesende XVIII pondematen 
ende meestedeel leeghe landen, Greunga saete op dat noordt ende west ende de 
oestereyndt ende zuyderzijde Douwe Pieters zoon naestlanden.
Die meeden van dese voors. saete, leggen met de noorderzijde aen dat Feer lanx 
[367] metten oestereyndte aende Heerwech lanx, aende zuyder Greunga landen 
naestlimiten ende hebben gegolden nae older estimatien X fl. jaerlijcx.

Dit zijn die pachten, die daer zijn totter voors. pastorie.

Int eerst, Tetynga saete jaerlijcx: XII st.
Item uuyt Abbinga saete jaerlijcx: XX st.
Item Scyssymma zaete jaerlijcx: XVIII st.
Item uuyt Greunga zaete jaerlijcx: XXXVI st.
Item noch een euwich deel, beswaert op een stuck landts, heetende die Hommes.
Item uuyt dat goedt daer Feycke Sijurdt zoon op woent, jaerlijcx: VI st.
(f. 18v) Item uuyt dat goedt daer Claes Eelcke zoon op woent, jaerlijcx: VII st.
Item bet een euwich deel uuyt een saete tho Boesum, liggende in die Bonggerd, 
daer heer Edo Haye zoon nu ter tijt op woent.

Dit zijn die landen ende renthen, met hoeren limiten ende naestlegeren, die daer zijn 
tot die vicarye toe Wyurdt.

Int eerst, XXV½ pondematen, liggende al bij een aen dat corpus, die fennen met 
dat noordereyndt aen Abbinga zaete, met die zuydere eyndt aen dat Feer, met die 
oesterzijde aen Scyssymme zate, die westerzyde Douwe Pieters naestlanden.
Die meeden, die noorderzijde aen dat Feer lanx, opt die zuyderzijde Wlck Agge 
weduwe naestlanden ende op de zuydtwestereyndt tpastoirs VI pondematen.
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Ende noch II½ pondematen, liggende in Abbinga guedt, met die noordereyndt 
aende patroens riedmeer ende Abbinga landen voorts aen die drie egghen ende 
eynden naestlanden.
Item noch II pondematen op die Noordt Meden, Marij Jongema aen die noorder-
zijde ende noordtwest, Wybrande oppet zuydoest ende oppet zuydtwest Douwe 
Pieters naestleger.
Dese voors. landen hebben gegolden nae older estimatie, XV g. gl.

(f. 19r) Dit zijn die pachten, die daer behoeren tot die voors. vicarie.

Int eerst, VIII st. tho Scryns, uuyt die saete, daer Sybe Seerps weduwe nu ter tijt 
op woendt.
Item noch acht stuvers uuyt Aesynga saete, daer Douwe Lyeuwe zoen nu ter tyt 
op woent in Wyurdt.

Dit zijn die landen ende renten, myt hueren limiten ende naestlegeren, behoirende 
totter kercke thoe Wyurdt.

Int eerst, een halff sate landts, daer Buwe Wopke zoon nu ter tijt op woent, daer 
van den pastoir de ander helfft toecompt, behalven dat die pastoir uuyt de voors. 
halve saete boert XXI st. jaerlijcxe rente ende de voors. halve saete is groet XVIII 
pondematen ende al meestendeel leege landen, liggende al bij een.
Die fennen, aen die noorderzijde ende met die westereyndt aen Greunga saete, 
die zuyderzijde Douwe Pieters naestlanden.
Die meden, die noorder zijde aen dat Feer lanx, met die oostereyndt aen die 
Heerwech lancx ende die zuydoesterzijde Greunga landen naestleger.
Bet II pondematen bij die Cruyswech, Doeckele Sybe zoens landen naestlegeren 
oppyt noordtoest ende noordtwest ende die westereyndt aen die Heerwech.
Bet II pondematen in die Bonggerd, Eelck Herynge landen naestleger oppyt 
noerdtoest ende noerdwest, Marij (f. 19v) Jongama landen oppyt zuydtwest; ende 
die II voors. pondematen hoeren den patroen alleen toe. Dese voors. gegolden 
nae older estimatie IX gl. fl.
Item noch een stuck riedlandt, groot wesende II½ pondemate, Tetynga landen 
oppet noordoest ende Abbynge landen voort rondtomme, ende is meest totter 
kercke en de priesters huysen gebruyct.
Item noch twee pondematen, liggende int Kyblandt, alheel snoedt leeghlandt, 
de oesterzijde aende pastoirs landen toe Schylaerdt ende de noordereyndt aen 
Sybren tho Schylaert, de zuydtwesterzijde aen Symon Jans zoon landen thoe 
Mantgum, gegolden XII st.
Item noch vyfthien stuvers uuyt die saete, daer Feycke Syurdts zoon nu ter tijt 
op woent.
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Item noch I½ golden gl. uuyt Asynge guedt, daer Douwe Lyeuwe zoon nu ter tijt 
op woent in Wyurdt.
Dit zijn al die landen ende renthen, gespecificeert nae onse beste weetenscap ende 
kunde, die daer zijn tot der pastorie, vicarije ende kercke, gecalculeert bij ons 
heer Reyner pastoir, her Jenne vicarius ende Feycke Sijurdt zoon toe Wyurdt bij 
malcanderen geset.
Jurgen Franssen1025

(f. 20 r) [368] Oesterletens 1026

Anno etc. XLIII, den lesten martij, is bij mij Dominicus Pybe zoon compareerdt 
her Jelle, pastoir toe Oesterletens, om aen te geven, nae luydt Keyserlycke Mayesteyts 
placaet, alle landen, renten ende incompsten, behoirende tot zijn beneficium.

Ende heeft XV pondematen hoechlandts meeden ende XI½ leeghlandts meeden, 
de pastorie fennen opt suydt, de Sylroedt opt noordt, de kerck toe Leuwaerden 
opt oest, de costerie opt west.
Hieraen liggen die fennen, groot nae zijn alderbeste coniectures ende weetenscap 
omtrent XLV pondemate, int zuydt de kercke too Leuwaerden, int oest ende 
int west aen de costerye landt ende aen de pastorie heem; in welcke fennen zijn 
XVIII pondematen leeghlandts, genaempt Reynerts Meer.
Noch XXVI½ pondematen hoege meeden, aent noordt de voors. fenne, met de 
zuydereyndt aen Wopke Sijurdts zoon erven landt, de oesterzijde aen Reenick 
Roorda landt, aen de wester aen VI pondematen, genaempt Baucke Fennen.
Noch III pondematen in Wopke Laes zoon saete, deselve Wopke ende Reoerd 
Leuues rondtom ten naesten.
Noch seven pondematen meden, hoechlandts, de costerie opt west, opt zuydt die 
patroen toe Oesterletens, opt noordoest de prebende aldaer.
Noch III pondematen inde saet van wylen Wopke Sijurdts zoon saete, deselve aen 
tzuydt ende Wopke Laes zoon aen twest, darmevoechden toe Sneeck aent oest 
ende de Heerwech aent noordt.
(f. 20v) Noch II½ pondematen, Taecke Ambrosius opt zuydt, de armen toe 
Sneeck aent noordtwest.
Noch een pondemate ten noorden op de Zylroedtswal ende int zuydt aen der 
pastorie meeden, ende gelden te huyer de voors. LXXV golden fl. ende V st.1027

In Agge Gerrolds saete: XVIII st.

1025  Onderaan de bladzijde, in linkermarge; in een andere hand later toegevoegd.
1026  In linkermarge.
1027  Dit bedrag slaat op het totaal van de pastorie van Oosterlittens.
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Inde Groote Saete toe Languerd: XV st.
Douwe Hans zoens zaete toe Helens: XI st.
In Wpke1028 Laes zoens saete: XXV st.
In Reoerd Leuwes saete: V st.
In Gabbe Aesgema ende Aelcke Onia saete te Hoammert: XVI½ st.
Inde saet van wylen Wpke1029 Sijurdt zoon: XXIIII st.
In Wybe Lyeuwe zoens saet te Screns: IX st.
In Rioerdt Tzommes saete: VIII½ st.
In Gerrolt Anskis saete: V½ st.
In Jeslijcke saete toe Wybens: IIII st.
In Aesgema saete: XIIII st.
(f. 21r) In Stennaerdra saete: XXIIII st.
In Abbe Douwe zoens saete: V st.
Toe Britzwert, inde saete daer Reyner Egberts op woent: XVIII st.

Ten daghe ende jaer voors., is bij mij compareerdt Ryoerdt Lyuwe zoon, kerckvoecht 
toe Oesterletens ende heeft aengegeven alle den landen ende renten, de voors. kerke 
toecomende.

Ende heeft X½ pondematen hoege meeden, de vicarie aldaer opt zuydt, de 
costerie opt noordt ende Rioerd Lyuwes fenne opt west, de pastorie landt opt 
oest ten naesten ende gelt elcke pondemaete voors. XVII st. te huyer.
Nocht V½ pondematen meden inde prebende landen te Oesterletens, waer uuyt 
de priesters aldaer boeren elck twintichstehalff stuver, ende gelt elcke ponsmate 
XIX stuvers te huyer.
Noch een pondemate leeghlandt toe Vammert, de Sylroedt opt zuydtwest ende 
de armevoechden toe Sneeck opt zuydt, gelt1030 X st. te huyr.
In Seerp Epes guedt toe Vammerts: XXXIII st. rente.
(f. 21v) Noch toe Screns1031 X pondematen in Sybe Seerp zoon saete, rondtom 
voors. Sybe erven ten naesten, ende golt de ponsmaet XVII st. to huyr.
Noch VI pondemaeten in Lyuwe Aucke zoens saete, genaempt de Bolfen, Abbe 
Douwe zoon fenne int west ende zuydt, Fed Wybe weduwe opt noordt ende 
Jesler, voors. Lyuwe weduwe opt noordt ende golt de ponsmate XVII stuvers te 
huyer.

1028  Verbeterd uit ‘Wopke’.
1029  Verbeterd uit ‘Wopke’.
1030  Hierna doorgehaald ‘XX’.
1031  Hierna doorgehaald ‘in’.
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Noch V pondematen in de voors. saete, genaempt Wtzielandt, Gabbe Aesgema 
opt noordt, Naenge Landt [opt] oest, Naenge saet opt west, opt zuydt Eepke 
Ackeren, groot I½ pondemate, de kercke oeck toebehoirende, aen welcken 
Munckemeer leght opt zuydt, opt oest de Feer ende Rijoerdt Lyuwes opt noordt, 
ende golt elcke pondemate van desen XVII st. te huyer.
Noch een stuck landts, geneampt Naennie Landt, groet nae gemeyne estimatie 
over VIII pondematen, Rijoerdt Lyuwes aent noordtoest, Wtzie landt voors. aent 
west, aent noordt Gabbe Aesgema meeden, voors. Eepke Ackeren aent zuydt, de 
ponsmaat XVII st. te huyer.
Item in Naenie saete IIII golt gl. rente.
[369] Item een pondemate terplandt, ende is Agge Gerroldts zoon ende Auck 
Doeckes aen alle canten te naesten.
Noch III pondemaeten ende II½ pondematen leeglandt toe Languerdt, in Auck 
Doeckes saete rondtom, ende gelden dese pondemaeten, met tvoors. terplandt, 
III golt gl. tsamen te huyer.
(f. 22r) Noch twee pondematen leeglandt in Agge Gerrolds zaete rontom, 
uuytgeseyt Fed Wybe1032 weduwe opt west, endt tFeer opt zuydt, golden XXIIII 
st. te huyr, metten ½ golt gulden rente jaers in de voors. saete.
Noch II golt gulden rente uuyt tCleyn Guedt te Languerdt ende toe Screns in 
Gerroldt Anskes saet, VII st. rente tot oliebrandt.
Jacop wevers steedt golt: VI st.
Anna Heris steedt: XII st.
At Pieters weduwe: IIII st.
Gerroldt Epes steedt: VI st.
Jeyp Epis steedt: VI st.
Haye Sicke zoens steedt: XIIII st.
Goytzien Seurdts zoens: XIIII st.
Sybren Bottes steedt: V st.
Reenick Sybrens zoon steedt: XII st.
Lenert Jackles1033 steedt: VII st.

(f. 22v) Anno XVc XLIII, den XXII februarij, dit is die grootheyt der landen vande 
vicarie toe Oesterletens, als hier1034 navolgen.

Int eerst, die fenne is groot ende fuedt jae[r]lijcx sestien scaer, op pondematen 
gerekent vierendetwintich of daeromtrent, loopende aen die Zylroedt met die 

1032  Hierna doorgehaald ‘ zoon’.
1033  De letter ‘l’ is later toegevoegd.
1034  Hierna doorgehaald ‘nae’.
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westerzijde, aen die oesterzijde aende prebendelanden, aen die zuyderzijde aen 
Rijoerdt Lyuwes fennen, aende noorderzijde aen de kerckebueren.
Item het hoylandt oft maeden zijn groet int eerst vierthiendehalff pondematen 
achter aende fennen, die loopen aende oesterzyde aende pastoirs1035 maeden, aen 
die zuyderzijde aen Rijoerdt Lyuwes Banchmeedt, aende noorderzijde aen die1036 
patroens VI.
Item noch een pondemate in Sybe Seerps goedt toe Scryns, comprehendeert in X 
pondematen van tpatroens landt.
Item bet vierdehalff pondematen leeghlandt, streckende aen Rumke Rumke zoon 
meden aen die noorderzijde.
Item bet III pondematen leeglandt, streckende aen Sint Jans Acker, welcke voors. 
landen tsamen gelden XXVIII goldt gulden toe huyer.
Item bet elff pondematen, die helfft hoeghlandt ende die helfft leeglandt, daer 
voor geeft Wpke1037 Laes zoon III½ enckel gulden jaerlycx te huyer, streckende 
ende liggende (f. 23r) bij Upke eygen maeden.
Summa van alle die landen, omtrent vier ende vyfftich pondemaeten ende de 
pachten acht golt gl., welcke pachten men vinden zal, als hier na volght:
Int eerst, tot Languert in Agge Gerroldts gued, een golt gulden, Agge sulffs 
grontheer.
Item in Reyn Jetthies guedt thien st. } Auck1038 Doeckes grontheer.Item in Eesck Ulferts guedt vyff st.
Item toe Heelens, Douwe Hans zoon: XI stuvers.
Item toe Vammert, Upke Laes zoon XXIIII st.
Item sulffs grontheer.
Item Upke Sijurdts guedt XXIIII st., zijn weesen grontheeren.
Item Seerp Epis: XVI½ st.
Item Wlck Romkis weduwe XVI½ [st.], sulffs grontheer.
Item Rijoerd Lyuwes vyff st., Rijurdt grontheer.
Item toe Scrins, Rijurdt Tzommes XIII½ st., sulffs grontheer.
Item Lolcke toe Scrins IX st., Wybe Lyuwes grontheer
Item Sijbe Seerp zoon weduwe XVI½ st., sulffs grontheer.
Item Gerroldt Anskens VII st., sulffs grontheer.
Item toe Wybens Gabbe Aesgama XIIII st., sulffs grontheer.
Item Douwe op Naente guedt VII½ st., Gabbe grontheer.
Item Abbe Douwes IIII st., Hantis grontheer.

1035  Hierna doorgehaald ‘landen’.
1036  Er staat bij vergissing tweemaal ‘aen die’; de tweede keer zijn de woorden doorgehaald.
1037  Verbeterd uit ‘Wupke’.
1038  Verbeterd uit ‘Aucke’.
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Item Jeeslijck Lyuwes IIII stuvers, sulffs grontheer.
(f. 23v) Item Fed Gerbes XXIIII st., sulffs grontheer.
Item uuyte prebende XX st. min een butken.
Vande kerck, XVIII st.
Somma VIII golt gulden oft daeromtrent. Onderteyckent: her Pijbo, vicarius

Compareert Hoyte Aucke zoen toe Oesterletens coster 1039 voer my Dominicus Pybe zoon 
anno XV c XLIII den laesten martij ende heeft aengegeven, nae zijne beste coniectuer, 
zijne landen ende profijten, toebehoirende de costerye tot Oesterletens voors.

Int eerst, die fenne, groet zijnde omtrent XI pondematen, meest leeglandt, myt 
de [370] westereyndt aende zylroede, mit [de] noordereyndt aen Leuwaerde Feer, 
met doestereyndt aende pastorie landen, met die zuyderzijde aen tkerckhoff.
Noch elff pondematen leeghlandt op Hvammerte meden, met die zuydereyndt aen 
Wopke Laes zoon landt, met doestereyndt Sautenzerra Landt, aende noorderzijde 
Seerp Epis landt, myt de westerzijde aen Rijoerdt Lywes landt.
Item noch oeck acht pondematen hoeglandts meden, myt de zuyderzijde aende 
patroens ses1040 pondematen, myt die oesterzijde aende pastorie landen, met de 
noorderzijde (f. 24r) aende prebende landen, met die westerzijde aende vicarie 
landen.
Ende noch een stuck saedtlandts groot zijnde omtrent een pondemate, streckende 
met die westerzijde aende Sylroede, met die noorderzijde aent costershuys, myt 
de oestereyndt aent kerckhoff, met die zuydera aen her Pybo huys.
Noch IIII st. pachten in Wopke Laes zoens saete, myt oeck noch seven st. in Agga 
Gerrolts zoon guedt.
Ende dese voors. landen vande costerie gelden te huyr achtendetwintich gl. fl.

Anno et die voors. zijn aengegeven de prebende landen int voors. dorp.

Int eerst, XI coeganck inde fennen, de pastorie opt oest met die vicarie, opt west 
de costerye landt, opt zuydt metde noordera eyndt aent heem vande prebende 
voors.
Item IX pondematen hoylandts, heetende de Westerschaere, met de oesterzijde 
aende pastorie landen, met de zuydera eynd aende patroens landen, opt west aende 
pastorie voors., opt noordt aen vyftehalff pondematen vande voors. prebende 
landen, streckende aent noordt aen noch drye pondematen, toebehoirende de 
voors. prebende, aen beyde zijden naestgelandet de pastorie.

1039  Later toegevoegd.
1040  Hierna doorgehaald ‘land’.
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(f. 24v) Noch II½ pondemaeten leeghlandt aende Zylroede de westereyndt, opt 
zuydt ende opt oest der vicarien landen, met de de noordereyndt aen Sybrant 
Jellis heem.
Item noch een stuck saedtlandt groot zijnde omtrent II pondematen, liggende 
opte bueren, met die oesterzijde ende noorder aende pastorie landen, metde 
zuydereyndt aende prebende fennen, mette westereyndt aende vicarie heem. Dese 
voors. landen golden thoe huyer vierendetwintich gl. fl.

Winsum 1041

Die grootheyt vande landen behoerende totter pastorien van Winssum, welcke groot is 
vyftich pondematen landts, goet ende quaet.

Inden eersten, sevenentwintich pondematen landen heeft Otto Sicke zoon 
vanden pastoir in een huyringe voor XIIII g. gl., die limiten van tvoors. landt: 
op dat noordtoest die prebende landen van Winssum voors., op dat zuydt die 
Sielroede offte Feer, op dat noort sueetnoet tconvents landen van Bayum, op dat 
zuydt Sasker Heringe landen.
Ten anderden, soe bruyck ic Hetto pastoir toe Winsum (f. 25r) nu ter tijt anno 
XLIII sesthien pondematen weydlandt, daer zeer mager is van vruchten ende gras 
te dragen, die limiten opt noordt ende west dat convents landen van Bayum, op 
dat oest Hebbe Heringe landen, opt zuydt dat persoenaetscip selven.
Ten derden, soe bruycke ick her Hetto voors. thien pondematen meedlandt, 
limiten daervan opt west ende op dat zuydt tconvents landen van Bayum voors., 
opt oest Heylige Drie Coningenwech ofte die prebende landen voors., opt noordt 
tpastoirs voors. fennen.
Noch drie pondemaeten saedtlandt op Winsema Hoeghderp, opt zuydt ende op 
dat west limiten tconvents landen van Bayum, opt noordt ende oest pastoir voors. 
sulven, estimeert op twaleff golt gl. jaerlijcx, somtijts meer ofte min, nae de jaeren 
goet oft quaedt.
Noch II½ pondtmaten leeglandt, liggende tusschen Baert ende Winsum, limiten 
int zuyden Sicke Dekema, int oest Schelte ende Wybe toe Meemert ende int 
noordt, int west Auck Pieter Oeds zoon weduwe, estimeert jaerlijcx toe huyr een 
gl. fl.
Item vyff huysteden opt west vande kerck van Winssum, een yegelijck steedt XII st.

1041  In linkermarge, in andere kleur inkt.
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Die jaerlijcxe pachten uuyt die saete voors., zijn dese.

Item uuyt Sasker Heringe guedt, Ekinge in Bayum, drie hornts gl. jaerlijcx ofte 
sex portiones.
(f. 25v) Item uut groot Hanstera guedt een golt gulden jaerlijcxe pacht.
Item uuyt Schildema guedt bij de Wyer, een golt gl. jaerlijcx pacht.
Item in Jancke Rennerts guedt toe Schildem anderhalff pondemaete landen, 
te weeten een pondemate liggende in die vier [371] pondematen, genoemt die 
Priesters Landen, Rentze Taecke zoon kinderen limiten opt zuydt, west ende oest, 
opt noordt Jancke voors. sulffs, welcke landen zijn die priesters gelegateert ende 
besproken van een priester, heetende heer Jacob van Wieringe.
Noch een halff pondemate landen, gelegateert ende gemaect van Wte Schildim, 
doen ter tijt grontheere van Jancke voors. goedt, voor een euwich memorie, dat 
persoenaetscip ende die vicarie toe samen een ponsmaet, over hoegh ende leegh, 
van dat heele goet, facit int summa nu ter tijt een yegelijck een halff golt gulden.
Item in Feyte Jans zoon goet toe Wakens een halff pondemaete landen op 
Wakenser meeden, facit annuatim VII st.
Item Aele goedt toe Wakens, X½ st. jaerlijcxe pacht.
Item uuyt Pieters goedt toe Waekens, III st. jaerlijcxe pacht.
Item uuyt Luttike Hocwier, III st. pachten.
Item Symen Taede zoon, sulffs grontheer, uuyt zijn goet, XII½ st. jaerlijcxe pacht.
(f. 26r) Item uuyt Agge Here zoon guedt achtien st. ofte drie euwighe deelen, nae 
luyt onse mortilogie.
Item uut Schelte goedt toe Meemert, III st. jaerlijcxe pacht.
Item dese voors. landen ofte jaerlijcxe renten, heb ic Hetto, pastoir voors. dit jaer 
van XLIII gebruyct ende geboert, segh ic by mijn welvaert ende een part sal ick 
betaelt worden, van mijn jaerlijcxe pachten moet ick met swaerheyt vercrygen 
et facit in summa, saller een huysman die huyr ende cost van hebben jaerlijcx, 
het mach beter wesen oft slemmer, sevenentwintich golt gl. vry gelts, buyten die 
steden ende pachten voors. et faciunt annuatim VII gl. fl.

Dit zijn die landen, die de Heylige Kercke toecomen toe Winssum, myt die jaerlijcxe 
huyringhe ofte opcompst.

Item int eerst die saete van Schildem, daer die kerck van Winsum toecompt, is 
vyfftich pondematen landen in alles ofte in summa, goet ende quaet ofte hoech 
ende leeghlandt, die limiten oft naestlegers zijn int oest Luttick Hocwier, Sasker 
Heringe landtheer, opt noordt Spypenser landen, dat convent van Lidtlum 
grontheer, int zuyt heer Hetto, mit zijn broeder ende suster ende oyck opt west 
ende Jancke Reynerts zoon desgelijcx opt zuydt van dat saetlandt.
(f. 26v) Van deese voors. vyfftich pondemaeten, legger vyftehalff pondemaeten 
leeghlanden op Bayumma meden, dat personaetscip van Bayum bij die westera 
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zijde limyt, bijde zuyder1042 yg naestleger Menerde landen, als Schelta heer 
landtheer, aende oosterzijde heer Hetto myt zijn broer ende suster.
Item noch van dese voors. fyfftich pondematen landen, leegland, legger vyff 
pondematen landen tusschen Sijbren Roorda landen ende Jancke Rennerts 
landen toe suud, noordtwesta Jancke Rennerts zoon voors. ende ten zuydtoesten 
Sybren Roorda met Oenterpstera guydt.
Item in Luttick Hocwierte guedt voors. heeft die kerck van Winsum daer uuyt 
een jaerlijcx pacht twe golt gulden, meester Jarich Dekema ende Sasker Heringa 
grontheeren.
Die huyringe van1043 dit voors. goet is jaerlijcx sevenentwintich golt gulden, in 
summa van dat personaetscip een golt gl. jaerlijcx ende die vicarie III stuvers 
jaerlijcx.

(f. 27r) Dese naescreven pondematen behoiren tot der vicarie te Wynsum, daer ick her 
Wybe Tiepke zoon, nu ter tijt op woene.

Int eerst, XVIII pondematen fennen, die welcke hebben naestlegers int oest Sitze 
maeden ende die vicarie meeden, int zuydt Sitze maeden, int west die dyck ende 
vicarie landen int noordt, een part die vicarie ende een part Hobbe Heringa.
Ten anderden, ses pondematen meden, hebbende naestlegers int zuydt die vicarie 
fenne, int west Hobbe Heringa ende int noordt ende int oost Hobbe Heringe.
Ten derden, XI pondematen meden, int zuydt Sytze maede, int west die vicarie 
fenne, int noordt Hobbe Heringe, int oest die vicarie ende Lidlumme landen.
Ten vierden, IIII pondematen meden, int west der vicarie landen, int zuydt 
Lidlumme landen, int noordt Hobbe Heringa ende int west Hobbe Heringhe.
Ten vyfften, III pondematen meedtlandt, int west die pastorie landen, int zuydt 
dat kerckhoff, int oest der vicarie landen ende oeck int noordt.
(f. 27v) Ten sesten, III pondemaeten leeghlandt, int oest ende noordt Wybe ende 
Schelte te Memert, int zuydt meester Sicke, int west Auck salige Peter Oeds zoon 
weduwe.
Ten sevenden, die pastorie ende vicarie hebben tsamen een pondemate landts, 
welcker limiten mij nyet kundich zijn.
[372] Ten achsten, een pondemate in die priestere viere pondematen toe Schildem, 
daer Jancke Rennerts zoon nu bruyckende is, ten noorden Jancke Rennerts selffs, 
ten oesten, zuyden ende westen her Hette, mit zijn broeder ende suster.
Ende een pondemate in dat selve goet voors., die pastoir ende vicarius tsamen, 
over hoegh ende leegh, nae luyt Uto te Schildem testament.

1042  Hierna doorgehaald ‘zijde’.
1043  Hierna doorgehaald ‘dese’.
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Dese nascreven pachten hoeren tot die vicarie te Winsum.

Int eerst, drye hornties gulden uuyt olde Aeckema saete, daer nu toecompt Sasker 
Heringa.
Item VII½ stuver uuyt Graete Haens, daer meester Sicke Haens op woent.
Item uuyt Lyaeremse saete, daer Melle Wybe zoon op woent.
Item drye stuvers, uuyt Wybe te Memert saete.
(f. 28r) Item X½ stuver, uuyt Aele saete te Waeckens, die nu nyet meer geven wilt 
dan VII stuvers.
Item drye stuvers, uuyt Jarich te Waeckens saete.
Item vyfftehalve stuver, uuyt Peter te Waeckens saete.
Item ses stuvers, uuyt Sijmen Taedes saete.
Item XVIII stuvers, uuyt Agge Here zoon saete.
Item III stuvers, uuyt Rioerdt Bottze zoon saete.
Item III stuvers, uuyt Lyttze Hocwirt, daer Lyaucke op woent.
Item drye stuvers uuyt Schildema goedt, daer Sijoerdt nu op woent.
Summa vande pachten, gesummeert op vyff karolus gulden ende die summa 
vande landen, jaerlijcx XX golden gulden.

(f. 28v) Dit zijn der prebende landen toe Winsum, daer her Sijbe op woent nu ter tijt, 
met die limiten ende grootheyt etc.

Int eerst, die fenne, groot zijnde XX pondematen, int noordt Eelck Heringa 
steeden, int oest Ysck salige Oerck Oerck zoon weduwe ende een paart die costers 
fenne ende een part vyff pondematen meeden, die proven toecomende, int zuydt 
meester Jarich, int west die pastoirs landen.
Meden, vyff pondematen, int noordt die costers fenne, int oest Ysck voors., int 
zuydt meester Jarich, int west der prebende fenne.
Noch XIIII pondematen meden, int noordt meester Jarich, int oest salige Peter 
Oedts weduwe, int zuydt Agge Gerrolts zoon, int west die sylroede.
Ende een halff pondemate leeghlandts1044 liggende tho Spannen in Muncthuystere 
guedt, in allen canten Lidlumme lantheeren.
Ende twee pondematen in Schildema guedt, daer Jancke Rennerts zoon nu is 
bruyckende, in die priestere viere pondemaeten, int noordt Jancke selven, voorts 
rontomme her Hette, toe Winsum pastoir, met zijn broeder ende suster.
In summa brenght op XX golt guldens.

1044  Het woord ‘leegh’ is later toegevoegd.
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(f. 29r) Dit zijn die landen vande costerie in Wynsum, daer Frerick Gerryts zoon nu 
ter tijt op woent oft dienaer van is.

Int eerst, die fenne, groet wesende vier pondematen, int oest ende noordt Isck 
Oerck Oerck zoon weduwe, int zuydt ende int west die prebende landen.
Drye pondematen meden, liggende in een stuck, heetende Acht Pondematen, 
welcke vyff toecomen Sasker Heringa.
Noch anderhalff pondemaeten, int oest die Zylroedt, int zuydt Ruerdt Botte 
zoon, int west ende int noordt Sasker Heringa.
Item elck huys eenen stuver Heylich Avont.
In summa brenght op met malcanderen V gouden gulden, met die Heylich Avent.

(f. 29v) Baerdt 1045

Anno etc. XLIII den IX en februarij zyn Mintzie Piers zoon ende Saepe Wopke zoon, 
kerckvoechden vander kercke toe Baerdt, gecompareert voor mij Dominicus Pijbe 
zoon, om haer kercke landen ende renten aen te geven, ende verclaerden te hebben als 
hier navolght.

Toe Wammert in Oesterletens, inde saete daer Wopke Claes zoon nu op woent, 
XI pondematen, die armevoechden toe Sneeck opt zuydtwest ende Reoerdt 
Leuwe zoon opt zuydtoest ten naesten, gelt VII golt guldens te huyer.
Ende noch ses hornties guldens pachten min IIII st. toe Wammert, inde saete die 
Seerp Eepe zoon bewoent, Gabbe toebehoirende.
Een ponsmaet saedtlandts, daer Jarich Taedes nu bruyct, meester Sicke op zuydt 
ende Wytzie Campstra opt oest ten naesten, gelt te huyr I golt gulden XVIII 
stuvers.
Ende ½ golt gulden aen pachten uuyt voors. Wytzie Campstra saet ende aldaer 
jaers een pondt was toe die Paessch keersse.
Noch een saete landt, daer Aeff Andle weduwe nu op woent, groot XV pondematen 
fennen, de abdt toe Lidlum opt west, de pastorie toe Lyons opt oest ten naesten.
(f. 30r) [373] Ende IX pondematen meden, meester Sicke opt west ende Witzie 
Campstra opt oest ten naesten, met noch IIII pondematen meden op Fautensra 
Meeden, rontom in de voors. abdts land ende gelt nu tsamen X½ golt gulden te 
huyer, waer aff de pastoir aldaer ses fl. ende de prebende oeck aldaer boert eenen 
fl. ende de halve saete toe Heelens, gelijck groet ende gelijck te huyer ende van 
gelijcke naestlegers als vande prebende, sal verclaert wordden.

1045  In linkermarge.
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Noch twee pondematen, genaempt Luytke Meer, die voors. abdt rondtom ten 
naesten, gelt nu te huyer XXXVI st.

Ten dage voors. is gecompareert voor mij Dominicus, her Frans, pastoir toe Baert, 
ende heeft oeck aengegeven die landen, renten ende incompsten van zijn beneficium.

Ende heeft XXII pondematen fennen, Douwe Hans zoon opt west, die abdt te 
Lydlum opt oest ende XXII pondemaeten maedtlandt, de voors. abdt aen allen 
zijden naestleger.
Ende twee pondematen saedtlandt, oeck rondtom in des voors. abds landt, 
waer aff de pastoir wat meer bruyct dan de helfft, ende dander helfft bruyct een 
landtzaete ende gheeft XXIIII golden gulden te huyer.
(f. 30v) Ende boert die pastoir, uuyt de saete daer Aeff Andles op woent VI golden 
fl., doch seght hem meer uuyt de saete te comen, soe dat de saecke is contentioes.
Ende eenen golden fl. pachten, uuyt Witzie Campstra saete ende XVIII st. uuyt 
meester Sicke Dekema saete, daer Tziaerd Andlis nu bewoent.
Ende ses hornties gulden ende IIII st. uuyt de saet toe Wammert in Oesterletens, 
daer Seerp Eepe zoon nu bruyct, ende IIII st. uuyt Rijoerdt Tsummes saete te 
Oesterletens.
Noch ses pondematen inde saete toe Oesterletens, daer Wopke Laes zoon nu 
bewoent, doer een arbitrament de pastorie toegekent, gelt vier golt guldens te 
huyer.
Ende een ewich deel, uuyt meester Sicke groote saete ende eenen braspeninck van 
Aelcke Piers zoon.

Ten voors. daege is her Lolcke, prebendarius toe Baerdt, gecompareert voor mij Domi-
nicus Pijbe zoon, om aen te geven1046 den landen ende renten zijnre beneficie.

Ende heeft een saete landts, groot in fennen ofte weydlandt XX pondematen, die 
abdt van Lidlum op oest ende meester Sicke Dekema opt west ende noordtwest 
ten naesten.
(f. 31r) Ende XX pondematen hoege meeden, die abdt ende meester Sicke voors. 
naestlegers, als voors. is ende Sijbrant Roerda opt noordt ten naesten.
Een pondemate leeghlandt, meester Sicke voors. aent noordt ende Wytzie Camp-
stra aent zuydt ten naesten.
Drie pondematen leeghlandts, maedtlandt, de voors. abdt opt west ende die 
pastorie te Lyons opt oest ten naesten.

1046  Hierna doorgehaald ‘zijn’.
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Een pondemaete saedtlants bijde kercke toe Baerdt. de voors. abdt opt1047 oest 
ende Douwe Hans zoon opt zuydt.
Ende dese saete gelt nu XL fl. te huyer ende hier aff gaet die tax ende ander ongelt.
Noch heeft de voors. prebende de helfft van Heelensera saete, waer aff zijn aenpart 
is ses pondematen in weydlandt, Sinte Vitus patroen toe Lewaerden opt zuydt, 
meester Sicke voors. opt noordt ten naesten.
Ende aen meeden zijn aenpart acht pondematen, de welcke liggen naest III½ 
pondematen, Renick Roorda int west ende Douwe Hans zoon int oest ende III½ 
Sinte Vitus voors. opt zuydt ende Renick Roorda opt noordt.
Twee pondematen saedlandts, Sinte Vitus voors. ende Renick Roorda op allen 
canten ten naesten, ende gelt tsamen nu te huyer XV golt gulden, hier aff de halve 
olibrant van het Heylich Sacrament.
(f. 31v) Noch XVI½ stuver pachten toe Wammerts, daer Seerp Epe zoon nu 
bewoent int dorp Oesterletens.
Een golt gulden toe Baerdt, inder kercke ende pastorie saete, daer Aeff Andlis nu 
op woent, ende heeft anders gheen incompsten.

Huns 1048

Aengevinge der geestelijcke goeden in Huns ende jerst die landen ende renten, 
behoirende totter pastorie aldaer.

Int eerst, die fenne is groot, nae ons estimatie, achtien pondematen, met den 
Reedtwech ende twee huysteden, opt oest naestgelegert die costerie ende Hilck 
Jancke weduwe, opt zuydt Bauck Sijbrants weduwe, opt west Philippus Renick 
zoon, opt noordt Henrick Abbe zoon.
Item I½ pondemate saedtlants met een acker, Philippus Renick zoon opt zuydt 
naestlegert, Mynsse Sicke zoon opt west, ons kerckhoff opt oest met Henrick 
Abbe zoon.
(f. 32r) Item I½ pondemate saedtlandts ende drie pondematen leeglandts daer bij, 
[374] met een huysteedt, Henrick Abbe zoon opt oest naestlegert, opt zuydt de 
pastoirs huys, opt west Renick Renick zoon ende opt noordt Jancke Jancke zoon.
Item thien pondematen maeden, opt oest Hunsere Maeden, opt zuydt ende west 
Fecke Foecke zoon ende opt noordt Lolle Jescks zoon.
Item twee pondematen leeglandt, opt zuydt die Feer, anders Philippus Renick 
zoon naestleger.

1047  Hierna doorgehaald ‘zuydt’.
1048  In linkermarge.
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Item een ponsmaet, halff riedt ende halff gres, opt oest ende zuydt Philippus Renick 
zoon naestlegert, opt west Fecke Foecke zoon, opt noordt Foecke Romke zoon.
Item drye eynssen in die Manddesesse, op Hunsere Maeden.
Item een saete inne Kaeygh, daer Gayts Hans weduwe nu op woent, die fenne is 
groot met die huystede acht pondemaeten, opt noordt Dye Haye zoon, opt oest 
Joucke Joucke zoon, opt zuydt Oenne Eepke zoon, opt west Dye Haye zoon.
Item drye pondematen op Hunsere Maeden, opt zuydtoest Rijoerd Wpke zoon, 
opt noordtwest Geerck Feycke zoens erven, opt noordoest Dye Haye zoon 
naestlegert.
(f. 32v) Item noch twee pondematen op Hunsere Maeden, Mintsse Sicke zoon opt 
oest ende noordt naestlegert, Dye Haye zoon opt zuydt ende die pastoir opt west.
Item vierdehalff pondemaeten leeglandt, opt noordt Lolle Yescks zoen, opt west 
Boede Jacops zoon, opt zuydt Claes Bennaerde, opt oest die Feer naestlegert.
Item twee pondematen leeglandt, opt west her Pieter te Bayum naestlegert, opt 
noordt Foecke Romke zoen, opt oest Oenne Eepke zoon, opt zuydt Renick 
Renick zoon.

Die pachten ende deelen

Item Dye Haye zoon: ½ philips gulden.
Item uuyt Twynsre goedt: ½ philips gulden ende een euwich deel.
Item uuyt Jongema goedt, daer Renick Renick zoon op woent: XIX st. ende een 
oertien pachten.
Item Henrick Abbe zoon: ½ philips gulden ende een ewich deel.
Item Lolle inden Kaegh, een eewich deel.
Item Joucke toe Rieuert: ½ philips gulden ende drie ewige deelen.
Item Wybe toe Rieuert: twee philips gulden ende twee ewighe deelen.
(f. 33r) Item Rijoerdt Wpke zoon, een ewich deel.
Item Doecke toe Rieuert: I½ philips gulden ende twee ewige deelen.
Item Lyuwe opper Weyrd, een ewich deel.
Item die somme van die pastorie, soe alst nu bij die goede jaeren gelt, tsestich 
golde fl. ende drije golde fl., ende onse pastoir wil in alle quaede jaeren die meyers 
weder verlichten.
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Die landen ende renten, behoirende totter costerie van Huns.

Int eerst, die fenne is groot tien pondematen ende aen die zuyderzyde Bauck 
Sybrants weduwe naestlegert, aen die noordtzijde1049 Fecke Foecke zoon, aen die 
oestzijde Fecke Foecke zoon ende aent west die pastoir.
Item vyff pondematen op Hunsere maeden, aen die zuyderzijde Dye Haye zoon 
naestlegert ende aen die noorderzijde Rijoerd Wpke zoon.
Item noch drie pondematen op Hunsere Maeden,1050 aen die zuyderzijde Geerck 
Feycke zoons erven naestlegert ende aen die noorderzijde Dye Haye zoon.
(f. 33v) Item noch seven cleyne pondematen leeglandt, Romcke Foecke zoens 
erven in allen naestlegert ende Philippus opt oest.
Item drie pondematen leeglandt, hietende Bogghe Meer, Geerck Feycke zoens er-
ven int zuydt naestlegert, Heerke Feycke zoon int oest ende Dye Haye zoon int west.
Item twee cleyne huysteden met twee cleyne campen daerbij, die pastoir opt oest 
naestlegert ende Philippus Rienick zoon opt west.
Item drye eynssen leeghlandt, Tiaerdt Feycke zoen ende Hantsse Sybe zoen 
naestlegert.
Item ½ pondemate leeghlandt, die Ackers genaempt, Philippus Renick zoon in 
allen naestleger.
Item drye eynssen inde Mandde sesse, als voors. is.

Die pachten

Item uuyt Doecke toe Rieuerts saete een postulaet, een horntzijs gulden ende ½ 
beyers gulden pachten.
Item Heercke Hoptille: VI st. pachten.
Item Joucke toe Rieuert: I½ gl. fl. pachten.
Item Lolle inne Kayegh: IX st. pachten.
Item op dese costerie pleecht in voorleden tijden een (f. 34r) waerlijck coster te 
woenen ende nu een tijt lanck een priester, tot een vyftich jaeren oft daer omtrent, 
ende cleynheyt van renten ende mede om die affcoepingen van heer Romcke ons 
olde pastoir ende zijn meyer, soe woent daer nu een waerlijck [375] dienaer weder 
op, tot dat die predicanten wederom beter coop wordden.
Summa van onse costerie renten drie ende twintichstehalff golden fl. twee st., een 
postulaet, ½ beyers gl. ende dit zijn die renten in die goede jaeren, ende in die 
quade jaeren,1051 soe moeten wy barmherticheyt toenen over den meyer.

1049  De tekst ‘Bauck t/m noordtzijde’ is later in de linkermarge toegevoegd.
1050  Hierna doorgehaald ‘op’.
1051  De tekst ‘ende in die quade jaeren’ is later in de linkermarge toegevoegd.



742

Die landen ende renten behoirende den patroen Sinte Nicolaes in Huns.

Inden eersten, die fenne is groot, daer Fecke Foecke zoon op woent, achtien 
pondematen ende noch een stuck met die huysteedt van vyff pondematen ende 
nog een stuck in die fenne, leeghlandt, vyff pondematen, opt oest naestlegert 
Hunsere Maeden, opt zuydt Mintsse Sicke zoon, opt west Henrick Abbe zoon, 
opt noordt onse pastoir.
Item twee cleyne campen saedtlandt ende drie cleyne campen greslandt, tsamen 
twee pondematen, Philippus Rienick zoon opt zuydt naestlegert, Rienick Renick 
zoon opt noordt ende oest ende die pastoir opt west.
(f. 34v) Item vier pondematen leeglandt, Philippus Rienick zoon opt oest 
naestleger, die pastoir opt zuydt, Mintsse Pier zoon opt west ende Foeck Romcke 
zoon opt noordt.
Item negen pondemaeten maeden, Henrick Abbe zoon opt oest naestleger, Foecke 
Foeke zoon opt west ende die pastoir opt noordt.
Item noch vier pondematen maeden, Mintsse Sicke zoon opt noordt naestleger, 
Geerck Feycke zoens erven opt oest, Lyuwe Rienick zoon opt zuydt ende opt west 
het Cruzdal.
Item noch acht eynssen landts op Hunsere Maeden, Dye Haye zoon naestleger.
Item noch I½ pondemate leeglandt, opt noordt Henrick Abbe zoon naestleger, 
Lolle Yeck zoon opt zuydt ende Joucke Joucke zoon opt west.
Item noch een stuck van vier pondematen maeden, hoegh ende leegh tsamen, 
Bauck Sybrandts weduwe in allen naestleger.
Item ½ pondemate in die Mandde sesse op Hunsere Maeden, daer onse pastoir 
ende die costerie die ander helfft toecompt.
Item I½ pondemate opper Aytens, daer Geerck Feycke zoens erven zijn naestlegers.
(f. 35r) Item noch een pondemate opper Aytens, Joucke toe Rieuert naestleger.
Item eenen halven floreen rente in Hoptille saete.
Uuyt dese voors. ponsmaten gaen dese nascreven renten.
Inden eersten, Obbe Tiete zoon: III gl. fl.
Item Pier toe Wassens, oeck III gl. fl., ende zijn daer nyet wel mede tevreden.
Item Sijbrant Roorda buert hier oyck uuyt vyfftehalff golden fl. ende een davids 
gulden.
Item noch twee pondt was in onse kercke te barnen.
Die somme van onse patroens renten zijn negenthien golden guldens ende I st. 
in alle goede jaeren, mer inde quaede jaeren soe hoeren wy den meyer weder te 
verlichten ende daer om ist ons nu swaer te doen.
Item dit is alsoe geschiet bij onsse estimatie ende gissinge ende nyet voor zeker, 
want onse voorvaders die hebben die aelmissen gegeven ongemeten, etc. Actum 
Huns, den XI februarij, anno XVc XLIII bij ons. Onderteyckent: Judocus 
Frederici, pastor in Huns subscripsit, Dye Haye zoon, Philippus Rienick zoon.
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(f. 35v) Lyons 1052

Dit zijn die landen ende renten behoirende Sinte Katherine patronesse in Lyons.

Ten eersten, zoe heeft zij seven pondematen hoeghlandt, die pastoir toe Huns 
opt oest naestleger ende Bauck Wouters weduwe toe Lyons opt noordt, oest ende 
zuydt naestleger.
Item noch een pondemate hoeghlandt op Hunsere Maden inde Gemeene Sesse, 
Joucke Joucke zoon toe Rieuert opt noordt ende Wybe Geerck zoon te Rieuert 
opt zuydt ende Dye Haye zoon toe Rieuert opt oest ende die pastoir toe Huns 
opt west naestlegers.
Item een halff ponsmate leeglandt, heetende Sinte Katherine Camp, Foeck Attzye 
zoon opt noordt, oest ende west naestleger ende Jan Reyners opt zuydt naestleger.
Item een acker saedtlandt, liggende toe Huns, in Romke Foecke zoon terp 
beclemdt, etc.

Renten

Ten jersten, boert zij uuyt die saete, daer Aele Johans zoon nu op woent: III½ 
golden fl.
Uuyt Dirck Jan zoon saete: IIII½ gl. fl.
[376] Uuyt Jarich Taede zoon saete toe Beers: III st. renten.
Die jaerlijcxe waerde, tsamen nu ter tijt: XIII½ gl. fl. ende II st. etc.

(f. 36 r) Hier navolgen die landen ende jaerlijcxe pachten, behoirende totter pastorie 
in Lyons.

Ten eersten, heeft die pastoir achter zijn huys liggende een stuck saedtlandts groot 
zijnde met die huystede ende appelhoff II ponsmaeten, ende heeft opt oest dat 
kerckhoff naestleger, opt zuydt Claes Pieters zoon ende opt oest ende noordt 
Dirck Jan zoon naestleger.
Ende die fenne met een stuck meeden, heetende die Uuyterdycken, ende met drye 
ponsmaeten ende vier ponsmaten meeden ende ytlijck op zijn selven, begraven 
van die fenne vyff ende dertich ponsmaten, opt oest Bauck Wouters weduwe 
naestleger ende opt zuydt ende west Dirck Jan zoon naestleger ende opt west den 
Heeren Feer.

1052  In linkermarge, in andere kleur inkt.
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Item IIII ponsmaeten over de Heeren Feer, daermen nae Huns gaet, opt oest 
die pastoir te Huns naestleger, opt zuydt de Heeren Feer, opt west ende noordt 
Philippus Rienick zoon naestleger.
Noch II pondematen met een cleyn grave om begraven, ende Philippus Rienick 
zoon opte vier oerden naestleger.
Ende achtehalff pondematen, opt noordt ende oest Claes Pieters zoon naestleger, 
opt zuydt Dirck Jans zoon, opt noordt Claes Pieters zoon ende opt west Aeff 
Annis weduwe toe Baert naestleger.
(f. 36v) Item III pondematen, met eenen wech die men rijdt nae Baerdt, met een 
set, strecken aen Mentzie Piers zoon fennen, opt oest Dirck Jans zoon naestleger 
ende op zuydt Dirck Jans zoon, Claes Pieters zoon ende Mentzie Piers zoon toe 
Baerdt, opt oest ende noorden her Bocke, vicarius toe Baerdt, naestleger.
Ende IX ponsmaten leeglandt ende heeft opt oest, zuydt ende west Ale Johans 
zoon naestleger ende opt noordt den Heeren feer naestleger.
Item een huysteede, daer Goerd Douwe zoon nu1053 op woent, ende heeft Aele 
Johans fenne opt oest ende Ale Johans huysteedt opt zuydt ende Ale Johans 
saedtlandt opt west naestleger ende Bauck Wouters weduwe opt noordt naestleger.

Die pachten

Int eerst, van een huysteede, daer Peter Sicke zoon nu op woent: XVI st.
Item drye ewige deelen uuyt de saete ende aendeel vande saete, daer Peter Sicke 
zoon nu bruyct ende Foppe Philippus zoon toe Huns grontheer van is.
Item uuyt Ale Johans zoon saete VI st. ende vyff yseren koyen, ende dese voors. 
landen is de pastoir de meste part selffs bruyckende ende ytlijcke pondematen 
verhuyrende ende die jaerlijcxe waerdie is getaxeert op XXIIII gl. fl.
Anno Domini XVc ende XLIII, den VIII dach augusti etc.
Onderteyckent: Judocus Frederici, pastor in Lyons.

(f. 37r) Hillaerd  1054

Anno etc. XLIII, den XV en dach februarij, is bij mij gecompareert heer Attzie, pastoir 
toe Hylaerdt, ende heeft aengegeven die landen ende renten, behoirende tot zijn 
pastorie.

Inden eersten, heeft XX pondemaeten fennen met hoegh ende leegh, Fedde 
Hettte zoon opt west ende Jats Pieter Aggema weduwe opt oest ten naesten, ende 

1053  Later toegevoegd.
1054  In linkermarge, in andere kleur inkt.
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soe hij tselfde sulffs bruyckt, zoe estimeert hij die pondemate jaers op XII st.
Item heeft XX pondematen meeden, waer aff die thien liggen aen voors. Jattzie 
landt, te weeten Goffenge Fennen opt noordt ende de weeskinderen van Epe inde 
Hommerts met de saet, genaempt Westerwyrdt, aent zuydt ten naesten, ende 
bruyct tselfe sulffs, geëstimeert die pondemate op XII st.
Ende IIII pondematen, de vicarie van tselfde dorp opt west ende doctor Kempe 
weeskindt opt oest ten naesten, bruyctet oeck sulffs, geëstimeert de pondemate 
op XII stuvers.
Noch III pondematen, Frans Camminga weeskindt opt west, Sijurdt Eeske zoon, 
snyder toe Goutum, opt oest, bruyctet oeck sulffs, geëstimeert mede die pons-
maet jaers op XII stuvers.
Noch III pondematen, Fedde1055 Hette zoon opt oest ende jonge Oerck Poppe 
zoon Doynia opt west ten naesten ende bruyctet oeck sulffs, ergo de pondemate 
gestimeert op XII st.
(f. 37v) Ende heeft noch tot zijn pastorie een saete landts, dewelcke Jan Wouters 
ende Pieter Jacops bruycken, de fennen met een plack saedtlandts groot XXXIX 
pondematen, opt noordt de costers ende Serckma fennen, opt zuydt Hylaerde 
Reedtwech ten naesten.
Ende protesteren de kerckvoechden datter IIII [377] pondematen zijn in dese 
fenne, dewelcke de kerck toe Hijlaerdt toebehoiren.
Item XVI½ pondematen meeden, genaempt Yndyck, Bernaerde fenne, daer 
meester Jan Buygers lantheere aff is, opt zuydt, doctor Kempe weeskindt opt 
noordt ten naesten.
Noch III½ pondematen meeden, Serckma saet aen beyden zijden ten naesten.
Noch V pondematen meeden, de voors. Bernaerde saete opt zuydt ende de 
costerie opt noordt.
Noch II½ pondemate, heer Atte van wegen zijn vicarie opt oest ende voors. 
Sijurdt Eeske zoon opt west.
Noch I½ pondemate, Cleyenborch, voors. Oerck toebehoirende, opt oest ende 
voors. Serckema saet opt west ten naesten.
Noch ½ pondemate leeglandt, de voors. Bernaerde fenne opt zuydt ende voors. 
Syurdt Eeske zoon opt noordt ten naesten.
(f. 38r) Noch drie pondemaeten leegh, Hylaerde Gemeene Wech opt noordt ende 
eenen wech van Kamgebuyrstra fenne opt zuydt ten naesten.
Noch drie pondematen leege meeden toe Heesens, de saet toe Heesens, de welcke 
Boede Jacops zoon nu bruyct, opt noordt ende die saete die Evert Dirck zoon 
bruyct opt zuydt ten naesten.

1055  Hierna doorgehaald ‘Fedde zoon’.



746

Ende gelt dese voors. saete in fennen ende in meeden, nu tsamen te huyr XXXIII 
golt gl. ende VIII st., ende heeft wel eer minder gegolden.
Item heeft uuyt Kamgebuyrstera saet, die Pieter Peters zoen nu bruyct, eenen golt 
gulden pachten.
Uuyt die saete, genaempt oppe Cree, Sijurdt Eeske zoon toebehoirend: XXVII st.
Uuyt Geerck Feycke zoens weeskinderen saet, genaempt Olde Hoptille: XI st.
Noch uuyt de saet toe Hoptille, Heerke Feycke zoon toebehoirend: III st.
Uuyt de saete van Syds te Beckum: XII st., ende seght Syds, de saecke voor den 
Hove contentioes te zijn.
Uuyt Tziessenga saet: XXXVI st., ende versoeckt Hobbe Heringa, lantheer vande 
voors. saet te sien titulum,1056 waermede den pastoir tselfde soude competeren.
(f. 38v) Noch ½ pondemate leeghlandt tot Hylaerda tornseyndt, Serckema aent 
noordt ende doctor Kempo weeskindt opt zuydt ten naesten, geëstimeert op IIII 
st. jaers.

Ten voors. dage ende jaere is bij mij gecompareert heer Atte, vicarius toe Hylaerdt ende 
heeft aengegeven die landen, renten, behoirende tot zijn vicarie.

Inden eersten, heeft XXV pondematen fennen met die huysteedt ende saedtlandt, 
tweeskindt van doctor Kempo opt noordt ende Kamgebuyrstra opt zuydt ten 
naesten ende geëstimeert die ponsmate jaers te huyr voor eenen halffven golt gl.
Elleff pondematen meeden op de Meentschaer, de pastorie opt oest ende Hobbe 
Heringa oeck opt oest ende Syrkma saet opt west ten naesten, ende bruycktet 
sulffs, ergo geëstimeert de ponsmaet jaers op ½ golt gulden.
Seven pondematen meeden, de pastorie opt west ende Frans Camminga 
weeskindt opt oest ten naesten ende bruycktet sulffs, ergo de ponsmaet jaers op 
½ golt gulden.
(f. 39r) Drie pondematen, Bongehuystra saet toebehoirende, Jan Foppe zoon aen 
beyde zijden ten naesten, oeck de ponsmaet geëstimeert op ½ golt fl.
Noch XVI eynssen meeden, de pastorie opt west ende Frans Kamminga weeskindt 
opt oest.
Noch acht eynssen meeden, doctor Kempo weeskindt opt oest ende Fedde Hette 
zoon opt west ten naesten.
Noch IX eynssen meeden, Sijeurdt Eeske zoon aen beyde zijden ten naesten.
Dese drie parceelen gerekent tot ponsmaten, de ponsmaet jaers te huyer 
geëstimeert op ½ golt gl.

1056  Latijn: titel.
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Noch IIII pondematen inde saete genaemp[t] oppe Bergh, Fedde Hette zoon 
toebehoirende, ende naestleger1057 aent noordt ende de costerie aldaer opt zuydt.
Noch een mansmaedt bijde Cree, Fedde Hette zoon opt zuydt ende de fenne van 
Creestre saet opt noordt ten naesten.
Een ponsmaet bij Heensera Meer, aen alle canten Heensera saete, die Boede nu 
bruyct, ten naesten.
Een halff ponsmaet in Doecke Hays landt, de patroen toe Blessum ten noorden 
ende zuyden ten naesten.
Een halff pondemate tot Hylaerda torns eyndt, Syrckma saet opt noordt ende 
doctor Kempo weeskindt opt zuydt.
(f. 39v) Dese naestscreven VII½ ponsmaeten is leeghlandt ende geëstimeert de 
ponsmate jaers te huyr op VII st.
Ende heeft uuyt Kamgebuyrstra zaet toe Hijlaerdt te pachte: I golt gl.
[378] Ende uuyt voors. Creestra saet, jaers: XIII½ st.
Ende uuyt de twee saeten te Hoptille: ½ golt gl.
Ende XII st. uuyt de saete toe Beckum, ende protesteert Sids toe Beckum, de 
saecke toe Hove contentioes te zijn.
Ende uut Tziessenga saete XXXVI st., ende protesteerdt Hobbe Heringa, als hij 
boven inde saecke vanden pastoir gedaen heeft. Ende seght anders nyet tot zijn 
vicarie te hebben.

Ten jaere ende daeghe voors. is her Attzye pastoir toe Hijlaerdt compareert ende heeft 
de landen ende renten, toebehoirende die kercke aldaer, aengegeven.

Inden eersten, heeft die kercke met tconvent van Smallenee fyfftich pondematen, 
waer aff de fennen groot zyn, te weeten de Lutke Fenne X pondematen, de 
pastorie int oest, Kamgabuyrstra zaete opt west ten naesten, ende VII koeganck 
inde Groote Fenne, inde saete genaempt (f. 40r) Cleyenborch, toebehoirende 
Orck Poppe zoon, dwelcke percheel groot is X koeganck.
Item X pondematen meeden, Westerwerdt toebehoirende, Epe inde Hommers 
weeskinderen opt west ende de voors. fenne opt oest ten naesten
Item noch ses pondematen meeden, de costerie opt zuydt ende de vicarie opt 
noordt, liggende op de meentschaer.
Noch III pondematen, de pastorie opt west ende Syrckma saete opt oest ten 
naesten.
Noch drie pondematen, de vicarie opt oest ende Frans Kamminga weeskindt opt 
west ten naesten.

1057  Hierna doorgehaald ‘opte’.
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Noch ses pondematen, Hobbe Heringa opt zuydt ende Tzial Joestes toe Leuw-
aerden opt noordt.
Noch III pondematen leeghlandt, Rents Kamminga rontom ten naesten.
Noch drie pondematen leegh, Rents voors. oyck rontom ten naesten.
Dese voors. saete gelt XXX golt gulden, waer aff de voors. kerck boert sesthien 
golt gulden jaers.
Noch heeft de kercke uuyt Bernerde zaete IIII clinckerden rente, den clinckerdt 
gerekent op XII st.
(f. 40v) Uuyt Creestra saete: XXXII st.
Uuyt de saete, genaempt de Berch, ½ pondemate, gelden jaers VII st., Fedde 
Hette zoon int noordtwest ende Hette Fleppis zoon toe Boxum int zuydtoest ten 
naesten.
Uuyt de saete toe Beckum XII st., waer op Syds, deygener vande voors. saete, 
seght gheen meer dan VI stuvers te zijn.
Noch twee pondematen meden op Hijlaerde Meeden, Bongehuystera saet aent 
noorden ende Serckma zaet aen tzuydt ten naesten, gelt jaers eenen golt gulden.
Een halff pondemate bij Sijrckma heem aent noordt ende de costerie aent zuydt, 
gelt jaers III pont was tot die Paesch kersse.
Noch Sinte Johannes Meer, groot III pondematen, gelt jaers drye hornties gl. 
rente, Kamminga aent noordt ende de saet Westerwyrdt aen zuydt ten naesten.

(f. 41r) Ten voors. daghe ende jaere zijn gecompareerdt Fedde Hette zoon ende Renick 
Meyle zoon toe Hilaerdt ende hebben aengegeven de landen ende renten, behoirende 
tot de costerie aldaer.

Inden eersten, de fennen zijn groot vyff pondematen, Serckma saete aent noordt 
ende de pastorie aent zuydt ten naesten.
Een halff ponsmaet zaedlandt, de kerke aent noordt ende de vicarie aent zuydt 
ten naesten.
Vyff pondematen meden, de pastorie aent zuydt ende Fedde Hette zoon aent 
noordt ten naesten.
Drye pondematen leeghe meeden, de vicarie aent noordt ende Sijurdt Eeske zoon 
aent zuydt ten naesten.
dHuysteedt vier eynssen, de vicarie aent west ende en weet dwelcke dpastoir heeft 
hier aff toogen opt oest te naesten.
Ende is nu int vierde jaer dat de costerie leegh gestanden heeft ende golde te huyr, 
alse eerst leegh wordde, XVII golt gl.
Ende versoecken de volmachten vanden gemeente, dat zoe de pastoir tegenst het 
heerscap ende sommige vanden gemeente, om de costerie te confereren, in pleyt 
staet, dat zij gemeene meent een goet bequaem man moegen winnen, die de 
costerie, in choersanck, clocke te luyden ende de kinderen te leeren ende (f. 41v) 
in guede discipline te holden, nae luyt tplacaet, opt stuck vanden leenen uuyt 
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gegaen, bij provisie duyrende den tijt van tpleyt, onvercort parthien recht moegen 
winnen, begheerende hier op ootmoedelijck mijn heeren consent interponeert 
thebben.

[379] Jorwert 1058

Dit zijn die landen ende jaerlijcxe renten, toebehoirende die patroen vande kercke te 
Jorwert, liggende in Barderadeel.

Inden eersten, thien gouden gulden jaerlijcxe renten, uuyt Haye Doecke zoens 
erffgenaemen guedt to Arssum, daer nu op woent voor een meyer Feycke Heercke 
zoen ende souden nochtans zijn nae naem ende faem ende nae tregister van wylen 
heer Laes, overledene pastoir aldaer, in zekere landt, sevenentwintich pondematen 
maedlanden, genoempt die Ham.
Item XII st. jaerlijcxe renten uuyt dat goet, genoempt Tyrcks Nest, toecomende 
Hette Fedde zoon (f. 42r) te Oesterwierum, daer Aylff Pieters zoen nu inde huyer 
heeft, ende soude oeck zijn een pondemate landts, nae zalige heer Laes register.
Item omtrent XVIII pondematen, in saedlandt, maedlandt, over hoegh ende 
leegh tsamen, genoempt die Wyrdt, gaende nu mede aen Foeckema guedt toe 
Hesens, daer Doecke Rynga erffgenamen toe Blessum mit heer Hottie Lyuwa 
zoon Fons, pastoir te Jornwert, als eygen toebehoeren ende Evert Dyrck zoon nu 
inde pacht heeft, ende het is een bescheyden stuck landts ende heeft naestlegers 
alleen1059 opt zuydt als suadnoet Pieter Pyters zoon to Hijlaerdt met zijne ses 
pondematen.
Item een pondemate landts ende een halff int luttick goet te Westerwyrdt, daer 
Grit Sytze weduwe nu bruyct ende Joest Willems erven te Leuwaerden die saete 
meest toecompt, ende hebben naestlegeren dpastoirs te Hylaerdt landen opt 
noerdtoest ende Fonsera Trijvoet opt zuydtwest.
Item een gouden gulden ende daer toe XXIIII stuvers jaerlijcxe renten uuytet 
Groot Goedt te Hesens, daer Jacops weduwe, Alyd genoempt, mit Radbodis 
Jacops zoen op woent, ende compt toe Epe Aylva erffgenamen, myt zekere 
anderen lantheeren.
Item vier pondematen min vier eynssen leeghlanden, van salige Minne Andle 
zoon gecoft ende drye pondematen ende vyff eynssen, over hoegh ende leegh, 
van Tyaert Jellis gecoft ende een pondemate, over hoegh ende leegh, van Rieme 
snijder gecoft.

1058  In linkermarge.
1059  Hierna doorgehaald ‘als’.
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Ende een pondemate van Rintze toe Helens besprekinge, ende die vyftepart van 
die state oft huys van salige Minne weduwe, Trijn genoempt, (f. 42v) gecoft.
Summa in alles negen pondematen ende een eynse ende die vyfte part van dstate 
int Guedt op die Fennen, daer Rijoerdt Obbes op woent, als een deels landtheere.
Item twee pondematen leeghlanden bij Batensera landen, daer Luytzen Jans zoen 
toe Arssum inde huyer heeft, ende Jan Reyners to Baetens naestlegher oppet oest 
ende zuydt ende Eelck Pijbe weduwe oppe Hem oppet west.
Item een laen in groot Batensera guedt, daer Jan Reyners zoon bruyct, ende is 
streckende aende landen vande saete voors. ende gelt te huyr vyff butkes.
Item een halff pondemate terplandt in Jan Luytzen saete, achter Claes Dircks 
zoon huys, de pastoirs lantsaete streckende naest aen dat padt, daer Tzeyntgama 
Lijckweegen is oppet west.
Item twee pondematen bij Tzeyntgama Blijcken, ende zijn leeglanden, ende 
Hoxswirstera Ses Pondematen oppet zuyden ende noordtwest, ende Aede te 
Teyntgum die heeftse nu inde huyer.
Item noch een pondemaete leeghlandt, groote mate, bij Tzeyntgama Blijken, daer 
Hoxswirstera van zijn naestlegers met twee pondematen opt zuydt ende Eelck 
Pybe weduwe oppe Hem oppet noordtwest, ende Claes Dircks zoon, de pastoirs 
landtsaete te Jorwert, heeftse in die huyr oft pacht vande kerck.
Item een huysteede oppet oest vande kercke ende die (f. 43r) coster opt noordt, 
daer heer Hottie die pastoirs huys op staedt, myt zijne geplante boomgaerde, ende 
gelt te huyt sevenentwintich stuveren, ende Heercke Hoptilla ist nu bewoenende.
Item noch een huystede opt oest vande kercke ende de coster opt zuydt ende 
die vicaris opt west ende gelt te huyr jaerlijcx twaelff stuveren, ende bewoent nu 
Pieter Aylff zoon.
Item twee huysteeden int west van dkercke aent kerckhoff, die eene aent Groot 
Set ende die andere aen dpastorie hoff, ende gheefft elff stuveren mit die polle 
ende die eerste negen stuveren, ende die bewoent nu Geert Dircks weduwe ende 
die ander Joachim, tsamen twintich stuveren.
Ende brengen in alles nu op als voors. in jaerlixe renten mit die landen XXXVI 
gl. fl. min een halff st.

Die pastorie landen ende renten aldaer, als zijn eygen gebruyck, daer Claes Jans zoon 
inde huyer heeft als fennen.

Item sijn eygen gebruyck: Inden eersten, omtrent ses pondematen mettet leegh 
ende is fennen, liggende achter Terp naest de costers fenne aent noordt ende 
Rijoerd Obbes oppet zuyd ende oest, ende bruyct nu Claes Jans zoon.
[380] Item omtrent negen pondemaeten leeglandt, buyten dat (f. 43v) riedtlandt, 
naest de vicarys landen aent oest ende zuydt ende dat Gemeene Weer opt noordt, 
ende gebruyct nu die coster Mathijs Jan zoen.
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Die maedlanden.

Item sestien eynssen, die Opperste Bolle genoempt, maedtlandt achter dat Terp 
naestleger opt noordt ende die coster aent zuydt ende west, welcke XVI1060 
maecken een pondemaet ende vier eynsen.
Item noch seventhien eynssen, een Bolle genoempt, maedlandt, dat waer een 
pondemaet ende vyff eynssen, aen costers landen opt noord ende de pastoirs 
sesste opt zuydt.
Item ses pondematen, mit die Kan, naet noordt aen costers landen ende die Bolle 
voors. van XVII eynssen voors. ende die vicarys opt oest.
Item seven pondematen bijde Jaegmerry, Anne, Sicke Hoetnya meyer, Jancke 
Reyn zoen toe Tzeyntgum naestgelegen aen tzuydt ende die pastoirs dardehalff 
opt noordt, daer van de principael meyer Claes Dirck zoen is affgebroken.
Item twee pondematen ende een halff1061 op Houstera Maeden, Jan Lutzen zoen 
opt noordt ende de pastoirs seven opt zuydt ende bruyct tzamen allen Claes Jan 
zoon voors.
Item een pondemaete ende een halff, schaers leeghlandt, (f. 44r) aen Fonsera 
Wallen opt noordt ende dat Weer opt zuyd ende bruyct nu Hidde Dircx zoon.
Item een pondemate ende negen eynssen nylanden, Gale te Koldem rondtom opt 
west ende Griet Jans weduwe in die Dammen te Weydum opt oest, ende bruyct 
die pastoir nu sulffs.
Item omtrent drye pondematen achter aen tpastoirs huys, daer die fyfwer in is, 
daer die pastoirs huys met die bomgaerdt als eygen opt noordt is naestleger ende 
die pastoirs landsaete Claes Dirck zoen opt zuydt, daer de pastoir sulffs bruyckt.
Brengen in alles op twee ende twintich gouden gulden in die huyer, myn eygen 
gebruyck van myn vyftehalf hier in mede gerekent, ende myt die VII pondematen 
van Claes Dircx zoon, dprincipael meyer, affgebroken als voors.

Die pastorie landen, daer de landsaete Claes Dircks zoon int gebruyck van is ofte altijt 
inde huyr is gegeven.

Item die fenne aen zijn huys, omtrent viertich pondematen aen een, altijdt zoe 
gelegen, mit de huysteede ende mit de tuyn, ende is naestlegher die vicarys fenne 
opt noordt ende die Heere Wech opt zuydt ende Jan Luytzen zoens fenne opt oest 
ende Paepinga fenne te Weydum opt oest van suyden, mit Jan voors., nae oude 
raeminge.

1060  Hierna doorgehaald ‘eynssen’.
1061  Later toegevoegd: ‘ende een halff ’.
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(f. 44v) Die maedlanden.

Item vierthien pondematen ende bet negen pondematen maedtlanden aen een, 
op die Jaegmerry genoempt, die vicarys elff opt noordt ende noordwesten ende 
zijn negen opt zuydt ende zuydwesten. Summa van desen XXII.
Item omtrent anderhalff pondemate, want omtrent een mansmadt op Houstera 
Maede ende Jan Luytzen zoen voors. opt suydwest ende noordoest.
Item. thien pondematen nyelanden, aen een stuck beschudt, aen die Heerewech 
nae Leuwaerden, Gaelle Koldem voors. oppet noordtoest ende Rijoerdt Obbes 
opt suydwest.
Item twee pondematen leeglanden met die Riedpoll, bij Tzeyntgama Blycken, 
die vicarys te Jorwert aen die suydoestere zijde ende Hil Tiepkis weduwe te 
Tzeyntgum fenlandt aent noordtwest.
Item anderhalff pondemate leeghlandt op die W[y]rd Hesens, die vicarys te 
Jorwert oppet oest ende Ongameer te Boxum opt west.
Item een halff pondemaet leeghlandt bij die Han, in die hoerne van Haye Doecke 
zoens erffven maedlanden, de vicarys te Jorwert opt noordt ende Sijuurdt Andla 
weduwe Kinsck opt suydtwest.

(f. 45r) Dit zijn die pastorie saedtlanden, daer die meyer Claes oeck inde huyer heeft.

Item drie pondematen terplanden op Jorwerdera terp, van Tzeyntgama Kerckpad 
aff, als zij aencomen gaen mit die leege Gaers Laen, aen die zijde heen van 
Gerben Jan zoens fenne opt west ende Jan Luytzens pondemaet oppet oest, nae 
die raeminge.
Item anderhalff pondemaet terplanden, noch aldaer affgaende, noch van 
Tzeyntgama
Kerckpad streckende inde lincht nae Gerbens voors. fenne ende Gerbens saedland 
aent noordt ende Jan Luytzens pondemaet opt zuydt, nae guede raeminge.
Item omtrent negen eynssen leegh saedlandt, mit die Kan ofte acht affgaende van 
dat Middelpad, streckende nae die Pastoirs Bolle, die coster te Jorwerdt naestleger 
opt [381] oest ende Jan Luytzens krumme steedt opt west.
Ende desen gelden in allen nu thuyer vyffendeviertich gouden gulden etc.,1062 
zonder nochtans te staen eenige ongelden van alle schattinge ende een quartier 
rogge ende een quartier korn ende een tonne boenen ende lopen groen erfte.

1062  Hierna doorgehaald ‘noch’.
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Dit zijn de pastorie renten oft pachten ende jaerlijxe deelen uuyt ander saeten ofte 
goeden in Jorwerdt.

Item vierendetwintich stuveren uuyt dat goedt te Arssum, daer Luytzen Jan zoen 
nu op woent, ende compt toe Epe Marthena erffgenamen, hoewel dese renten 
solden wesen twee pondematen landen inde fenne, nae naem ende faem, ende 
pleech te hieten heer Yetze, over oltijden aldair pastoir, Hinxte Camp.
(f. 45v) Item twaleff st. uuyttet guedt, genoempt Tyrcks Neest, daer Aylff Pieter 
zoen op woent, ende het compt toe Hette Fedde zoon to Oesterwyrum ende soude 
oyck wesen een pondemate landt, nae tseggen van oldts ende nae tael quale 1063  
registeren.
Item XXIIII st. uuydt Westwirda guedt, daer Griet Sytze weduwe nu op woent 
ende compt toe meyster Tiepke zoens erffven toe Leuwaerden.
Item uuyttet groot goedt to Hissens, daer Alydt Jacops weduwe op woent, myt 
Radbodus Jacops zoen, ende die grontheere is Watze Douwe zoon toe Pingum 
uuyt naeme Ytgen zijn huysfrouwe, myt zekere andere landtheeren, te weeten 
twaleff st.
Item vyftehalff stuvers uuyttet goedt to Batens, daer Meynnaert Wybren zoon 
nu op woent ende compt Tyaerdt Abbes erffgen. toe uuyt naeme zijn eerste 
huysfrouw, Katheryn genoempt, hoere moeder.
Item VI stuvers uuyttet luttick goet to Hissens, genoempt Fockma goet, Doecke 
Ringa toe Blessum mit heer Hottie Fons, pastoir toe Jorwert landtheeren, ende 
bruyct nu inde huyr Evert Dircx zoon.
Item acht stuvers min een halff uuyt Haye Doecke goedt toe Aerssum, daer nu op 
woent Feycke Hercke zoen Hoptilla.
Item VI st. uuytte goet oppe Hem, daer een genoempt Hidde Nanne zoon op 
woent, ende behoirt toe Sicke Graetinga erffgen.
(f. 46r) Item ses stuvers uuyttet groot huys to Tzeyntgum, daer Jancke Reyns nu 
int gebruyck heeft, ende het compt toe Sicke Hottinga erfgen.
Item vyfthien flaems, dat waer X st. ende een oert st. uuyttet goedt to Tzeyntgum, 
daer Jan Jans zoen nu op woent, ende behoirt oyck teygen Sicke Hottinga erffgen.
Item vier eefvige deelen, elcke deel twee broeden van elffs pond groeff broet, voor 
die pastoir ende twee voor die vicarys, ende elcke twee brooden tot yder priester 
een stuck butter, uuyt Fonsera huys ofte state, dat waer dan yder priester acht 
brooden ende vier stucken butter ofte zij moegen voor de butter, yder van hoerme 
twee, myt een geheele slechte buyck van een redelijck lam te betaelen, ende het 
stuck butter drie pondt.

1063  Latijn: als zodanig.
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Ende noch uuyt Fonsera huys, twintich stuvers jaerlijcx te pacht voor een yder 
priester.
Item uuyt Feystera state, daer Schelte Andle zoen toecompt te Sexbierum, oeck 
vier eefvige deelen, op alle manieren als voors.
Ende noch uuyt dselfe Fenstera staete, twintich stuvers voor een yder priester.
Item uuyt Hemstera state twee eefvige deelen, in gelijcke manieren als voors. 
waaromme zij voorde botter, met een halff lam een yder priester mogen betalen.
Maer dat offer tot ytlijcke deel is een flaems ende behoirt alleen toe dpastoir als 
alle offer.

(f. 46v) Die landen ende renten behoirende totter vicarie te Jorwert.

Item die fenne mittet leeghlandt aen die fenne, aent noordt mit die campen, hoff 
ende huysteedt daer Sicke op woent, omtrent groot XL, pondematen ende die 
pastoirs lantsaete oppet zuydt, Claes Dircx zoon genoempt ende dat Gemeene 
Weer mit ytlijcke meedmeren oppet noordt ende mit die eynd aendie pastoirs 
fenne te Weydum oppet oest.

Die maedlanden.

Item III pondematen, beginnende van die pastoirs cleyn fenne myt die II½ 
pondemaet, hietende Cleyn Doecke Fenne, ende ses swaeden dwaers over die 
Hemsleet ende noch daer aen XI pondematen, mackende in summa omtrent XVII 
pondematen, ende hebben naestlegers die Reedwech aen die zijde oppet zuydt ende 
die pastoirs VI pondematen, daer Claes Jans zoon voors. nu bruyct, ende die ander 
Claes Dircx zoon, oeck tpastoirs landtsate, oppet zuydt ende suydoest.
Item noch IX pondematen op de Jaegmerry in die Horn, Jan Jans zoon fenne oppet 
zuydtoest ende Claes Dirckx zoen nu voors. oppet noordoest ende noordwest.
[382] Item een halff pondemaet in Jan Jan zoon landen nu voors. to Tzeyntgum, 
aen Claes Dircx zoens Han oppet noordtwest.
Item II pondematen op Houstera Maeden, daer die Heer Wech in heen langs 
gaedt nae Franicker, ende Jan Luytzens oppet zuydtoest.
(f. 47r) Item VIII pondematen oppe Hem, ende Jan Reynertsz to Batens oppet 
noordtwest ende Meynnaert Wybrans zoon oppet zuydtoest.
Item omtrent1064 anderhalff pondemate saedlandt, myt die huyssteedt daer Claes 
Jans zoon nu op getimmert heeft ende Jan Luytzen zoen oppet noordt ende die 
coster aldaer oppet west, ende is gelegen aen terp in die kerckbuyeren.

1064 Later toegevoegd.
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Item twee pondemaeten leeghlanden bij Tzeyntgama Blijcken, ende Jan Tymen 
zoon op die Fennen mit zijn VIII oppet zuydt ende die pastoirs landen oppet 
noordtwest.
Item I½ pondemate leegland bijde Wyrdt te Hesens, die pastoirs lantsaete Claes 
Dirckx zoon oppet zuydwest ende Pieter Jans zoon te Hijlaerdt oppet oest.
Item een halff pondemaet bij die Han, die pastoirs lantsaete Claes Dircx zoen 
oppet west ende Feycke Hercke zoon myt zyn riedtmeer oppet noordtoest.
Item noch omtrent I½ pondemate leeghlanden over tVeer, aen Fonsera landen, 
als Fonsera wallen oppet noordwest ende dat Veer oppet zuydt.
Dese landen plech die vicarys selffs nu te gebruycken ende plegen te gelden anders 
eertydts XXX gl. fl. jaers inde huyr ende nu omtrent L gl. fl.
Item noch omtrent II pondematen saedlandt te Westerwirdt, int guedt daer Grit 
Sytzie weduwe op woont, ende heeft Groot Westerwirda saedtlant opt west ende 
meester Tiepke erffgenaemen oppet suydt ende noordt ende geeft dat te huyer te 
hallve Griet voors.
(f. 47v) Die pachten zijn in allen gelyck, oeck myt die deelen, als die pastoir, 
uuytgesondert dat hy nyet heeft uuyt Luytzen Jan zoon goedt toe Arssum ende 
uuyt Meynnaert Wybren zoens guet te Batens alleen jaers III st., ende die portien 
op die vier tyden int jaer oeck elck priester gelijck, als een yder op elcke tijt III 
pondt broot ende ½ pondt butter ende dat voor een yder fuyrsteedt, hebbende 
koe ofte schaep.
Item dat offer op die IIIe hoechtyden, elck huys hebbende koe efte scaep, tweeten 
elcke fuyrsteede een flaems op yder hoeghtydt, myt oyck alle daegelijcxe offer 
alleen die pastoer, dus moet hij holden wyn ende oblaeten, behalven op dat 
hoeghtydt van Paesschen, soe betaelt die kercke die wyn tot de communicatie 
vande gemeen[t]e, maer soe pleegh die gemeente handtreekinge te doen voor dat 
cruys, als soe veel als hoermet geliefde.

Die landen, behoirende totter costerie in Jorwert.

Item XII pondematen fennen, die pastoirs luttick fenne oppet zuydt ende die 
Heerne Wech oppet noordt.

Die maedlanden.

Item VII pondematen, Luytzen Jan zoen te Arssum oppet west ende de pastoirs 
landen oppet oest.
Item II pondematen min drye eynssen in die Hemsleet, die vicaris opt zuydt ende 
die pastoir oppet noordt myt die Han.
(f. 48r) Item II pondemaeten nylandt oeck min III eynssen, Gale te Coudum to 
Lange dyck oppet west ende Griet Jans weduwe inde Dammen oppet oest.
Item omtrent VI pondematen leeglanden bij Teyntgama Blijcken ende Gerben 
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Gerryt zoon oppe Fennen oppet noordt ende Jancke Reyns ende Jan Jans zoon to 
Teyntgum oppet suydt.
Item drije pondematen, myt die huysteeden daer in begrepen, oppet weest bij 
die kerck, dat Veer oppet oest ende Ysck Orcks weduwe opt west, ende zijn 
meestendeel leeghlanden.
Item omtrent een pondemate leeglandt bij die Han, Haye Doecke zoens erffven 
oppet oest ende Kinsch Syuurdt Andla weduwe oppet west.
Item een halff pondemate saedtlandt oppet terp in de kerckbuyren, Claes Dircx 
zoon, de pastoirs landtsaete oppet west ende die vicarys oppet oest, ende die 
eyndt streckt oppet zuydt aen die pastoirs Bolle.
Item die camp achter die costers huysteedt, omtrent een halff pondemate, daer 
nu III huysen op staen, hij die coster sulffs oppet west ende die vicarys oppet oest.
Dese landen bruyckt die coster gemeenlijk sulffs ende kan men daeromme die 
jaerlijcxe huyer nyet zekerlijck weeten.
Desen zijn overgegeven in handen vanden grietman, opden IIen dach aprilis, nae 
vermoegen die delay vanden Hove gegunt, nochtans protesterende henluyden 
onbehinderlijck desen te zijn, dan behoudelyck tzyn in hoerme [383] rechticheyt, 
om nyet nyeuws te doen zonder die andere staeten van die landen ende by 
communicatie op den landtsdach, anno XLIII.

(f. 48v) Beers 1065

Dese navolgende landen, stucken ende parcheelen, myt hoeren bepalingen ende 
jaerlicxe waerdie, behoiren totter pastorie toe Beers.

Inden eersten, soe heeft die selffde pastorie voornoempt bij stucken, den hoep 
sonder maet vermaert zijnde, omtrent viertich pondematen oldlandt, van welcker 
oppet west naestleger is dat heerscap toe Beers,1066 Thierck Wnya oppet oest, die 
patroen toe Beers oppet noordt met die tSanger op dat zuydt, aent westereyndt 
Thiarck Wnya, oppet oest eyndt salige doctor Kempo erffgen. inden Noorder 
Buyrwech.
Item Matheus Willems soen bruyct van dese voors. landen, omtrent XXII 
pondematen.
Item Marten Frericx zoon omtrent XII ponsmaeten.
Item heer Johannes die pastoir, omtrent VI pondematen.
Item noch heeft die selfte pastorie sekere parcheelen nyelanden, in diverse plaetsen 
gelegen aen stucken, tsamen gerekent omtrent XXXI½ pondemaeten.

1065  In linkermarge, in andere kleur inkt.
1066  De tekst ‘van welcker t/m toe Beers’ is later in de linkermarge toegevoegd.
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Van welcke voors. landen Matheus Willems soon voors. bruyct int Noerder Keer 
IIII pondematen, oppit oest bilandt aen Botte Holdinga XIIII eynssen, aent west 
meester Sicke van Dekema, Keyserlycke Mayesteyts raedt, myt drye pondematen, 
aent noorden Jelmers sloet, aent zuyden die Noorder Wech.
Item int Middel Keer II½ pondematen, naestlegers oppet west meester Sicke van 
Dekema, oppet oest Botte Holdinga, oppet zuydt ende noorden streckende dat 
Keer1067 uut.
(f. 49r) Item noch een pondemate in dat Zuyder Keer, streckende int oest aen 
Dirck Hermans zoon bruyckwaer, int west aen die vicarie toe Beers, zuyd ende 
noorden dat Keer uut.
Item van dese voors. XXII pondematen oldlant ende VII½ nylandt gheeft 
Matheus voors. jaerlijcx tot noch toe XXI gl. gl.
Item Marten Frericx zoon bruyct int Zuyder Keer V pondematen, bepaelt oppet 
oest met die Swette sloet, oppet west die patroen te Beers, suydt ende noorden 
dat Keer uut.
Item noch int selffde Keer III pondematen, belandet int oest aen die patroen toe 
Beers, int west Dirck Hermans zoon bruyckwaer, zuydt ende noorden dat Keer 
uut.
Item noch bruyct hij Marten voors. II pondematen int Middel Keer, belandinge 
oppet oest Thiaerck Wnya, oppet west Jan Everts weduwe Oxwier, oppet suydt 
ende noorden dat Keer uut.
Item noch heeft Marten voors. drie ponsmaten vanden sulffte pastorie, streckende 
int oest aen Botte Holdinga landen, aen twest Botte Holdinga landen, int zuydt 
[ende] noorden dat Keer uut.
Item nae die buyeren seggen en mogense boven elff nyet halen.
Item van dese XII pondemaeten oldlandt ende XIII pondemaeten nyelant, heeft 
Marten voors. gegeven tot noch toe, XX gl. gl. vry scatloes gelt.
Item aen ons eygen possessie wordden geholden III pondematen nylandts, 
streckende int oest ende noorden aen die pastorie toe Jellum, int west aen die 
Heerenwech, int zuyden aen de Noorderwech.
(f. 49v) Item noch V pondematen in dat Middel Keer, bepaelt oppet oest ende 
west aen meester Tiebke erffgen., oppet zuydt aen Hessel toe Wyel, oppet noorden 
aen die Noorder Wech.
Item int Noorder Keer III pondematen, oppet oest aen meester Sicke van Dekema, 
oppet west [...]1068 toe Jellum, suydt ende noorden dat Keer uut.

1067  Er staat bij vergissing ‘Beer’; ook op andere plaatsen hierna; in de tekst verbeterd.
1068  Niet ingevuld.
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Hiellum 1069

Achtervolgende Keyserlycke Mayesteyts Edele stadtholder, hoechgeleerde president 
ende raedt desses Hoeves Frieslandts placaet, van overgevinge der kercken ende 
priesters landen ende renten, eggen ende eynden, grootheyt etc., hebben wy pastoir 
ende kerckvoechden des dorps Hiellum, nae onse beste weeten ende vermogen, die 
landen ende renthen vander voors. kercke ende pastorie, nae hluyt tplacaet voors., hier 
nae declareert ende die pondematen, tzampt haere jaerlijcxe obbrenge ende valuatie 
gespecificeert.

Item het posses der pastorien in Hiellum, nae hluydt tdeels register, ys fyff oft ses 
ende fyfftich pondematen lants, dwelck men nochtans vermoet zoe goet nyet te 
zijn, (f. 50r) waer in veel leeghlandt ende hier voormaels riedlandt gerekent, is als 
hier na particulatim1070 gespecificeert staet.
In den eersten, ys die groetheyt der fennen (nae gissinge) omtrent dartich ponde-
maten met die huystede, uuytgeseght een [384] pondemate, leggende ten eynde 
van meester Sicko Deckema fenne, tusschen des pastoirs fenne voors. ende thien 
pondematen maeden, nae gespecificeert, in die Horne, nae luyt een baer daer van, 
van welcke voors. fenne die helfft bijnae leeghlandt is, bij natte jaeren weynich 
profiterende, ende streckt met die westereynde aende dyck ende met die oestereynde 
aen der vicarien landt toe Beers, aen die zuyderzijde Beerser Hoywech ende die pastoir 
met drie pondematen, ende noorderzijde meester Sicko Dekema naestgelandet.
Ten anderen, is die grootheyt der maeden omtrent XXXIII pondemaeten, bij 
parcheelen hier ende daer liggende, als hier navolght.
Item X pondematen beslotet landt, meester Sicko aen die oster ende westereynde 
naestgelandet, streckende met die noorderzijde aen de Kerckbueren Hoywech 
ende zuyderzijde Nye Dekema Sloot.
Item noch VIII pondematen beslotet landt, gelegen als die voors. X.
Item beth vyff pondematen op Middelbuere Landt, meester Sicko aen die zuyder 
eynde, Jellama patroen aen die noordereynde, Juw Dekema aen die oesterzijde, 
Rijoerd Feytzma ende Aelcke Ockema op die Rijp aen die westerzijde naestgelandet.
Item XV eynsen op Middelbuere Landt, heer Juw Bottinga erven ende Jurien 
Roorda tsamen aen die westerzijde ende (f. 50v) noorder eynde, heer Juw voors. 
erven alleen aen die zuydereynde ende die landtsate van Eestma guedt op die 
oesterzijde naestgelandet.
Item beth IIII pondematen op Kerckbueren Landt, streckende met die oesterzijde 
aen die Swette, Botte Holdinga aen die wester zijde met een halff pondemate, Hette 

1069  In linkermarge.
1070  Latijn: stuk voor stuk.
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Hemmema aen de zuydereynde, Camburstre aende noordereynde naestgelandet.
Item bet III pondematen op Kerckbueren Landt, meester Sicko aen beyde eynden 
ende oesterzijde ende Hette Hemmema aen die westerzijde naestgelandet.
Item bet I½ pondemate op Kerckbuer Landt, meester Sicko op die noorder eynde 
ende westerzijde, Jellema patroen aen die oesterzijde ende Wobbema aen die 
zuydereynde naestgelandet.
Item beth een ha[l]ff pondemate op Kerckbuere Landt, meester Sicko aen 
beyde eynden, Jellema patroen aen die westerzijde ende heer Juws erven aen die 
oesterzyde naestgelandet.
Item die jaerlijxe incompst ofte huyr der voors. landen beloopt nu ter tijt LX fl., 
behalven tgene ick sulffs bruyck, verhuyrt van heere Hoyte saliger gedachten, 
mijn predecessor, totten jaere XLII, voor VI fl., deduceert in alles alle lasten van 
dycken, dammen, taxen, scattinge, etc.
Item die olde incompst der voors. landen was, over negen oft X jaeren, XXX gl. ende 
mach binnen corten jaeren weder op die sulfte prijs renderen, nae loop der jaeren.
(f. 51r) Item boven dese jaerlyxce incompst boert die pastoir voors. van de 
landsaete bij nye Dekema eenen fl., nae luydt een baer daer van.

Item die grootheyt der landen des patroens oft kercke toe Hiellum ys omtrent LIII 
ponde maten, met fennen ende maden, als hier nae gespecificeert volght.

Item int eerst, die Oldlandts Fenne, groot XIIII pondematen, streckende met die 
zuyderzijde aen die Stzonger, heer Juws erven aen die noorderzijde, meester Sicko 
aen die oestereynde ende Aede Doytzis aende westereynde naestgelandet.
Item die Nylandts Fenne is groot XII pondematen, met die huysteedt, daer 
die patroens landsaete op woent, streckende mit die westereynde aen die dyck, 
Gerryt Wigle zoon aen die1071 oestereynde ende noorderzijde, meester Sicko aen 
die zuyderzijde naestgelandet.

Maedlandt.

Item int eerst, VII pondematen beschut landt op Kerckburstra Meenschaer, 
streckende met die zuydereynde aen Kerckbuerstra Hoywech ende noorder eynde 
aen Middelbuerstra Meenschaer, meester Sicko aende oester ende westerzijde 
naestgelandet.
Item noch een pondemate op Kerckbuerstra Meenschaer, meester Sicko aende 
oester ende wester zijde naestgelandet, streckende als die VII voors.

1071  Hierna doorgehaald ‘wester’.
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Item beth I½ pondemaete op die voors. meenschaer, heer Juws (f. 51v) erven 
aen die oesterzyde, meester Sicko aen die westerzijde naestgelandet, streckende 
met die noordereynde aen Middelbuerstra Meenschaer ende zuydereynde aen 
Kerckburstra Hoywech.
Item beth XV eynssen op die voors. meenschaer, meester Sicko aen die wester 
zijde, Gerryt Wigles op die oesterzijde naestgelandet, streckende als die I½ 
pondemate voors.
[385] Item beth II pondematen op die voors. meenscaer, Hette Hemmema aen 
die oesterzijde, Botte Holdinga aen die westerzijde naestgelandet, streckende met 
die zuydereynde aen Nye Dekema Sloet ende noordereynde aen Kerckburstra 
Hoywech.
Item beth II pondematen op1072 Middelburstra landt, meester Sicko aen die oester-
zijde ende zuydereynde ende Gerryt Wiglis aen die westerzijde naestgelandet, 
streckende met die noordereynde aen Middelburstra Hoywech.
Item beth I½ pondemate op Middelburstra lant, meester Sicko aen die westerzijde, 
jonffrouw Rinths Camminga aen die oesterzijde naestgelandet, streckende met die 
noordereynde aen Middelburstra Hoywech ende zuydereynde aen Kerckburstra 
Meenschar.
Item bett IIII pondematen in1073 een beschut stuck van XIIII pondematen, van Mid-
delburstra Meenschar affslotet,1074 heer Juws erven aen die oesterzijde ende Heercke 
Ryenck zoon aen die westersyde naestgelandet, streckende met die noordereynde 
aen Noordbuere Hoywech ende zuydereynde aen Middelburstra Meenschar.
Item dese gespecificeerde landen werdden gebruyct tot een saete, daer die patroens 
lantsaete bewoent, obligeert torgel ende tkoer tbewaeren etc., opbringende jaerlijcx 
omtrent LIX fl., uut welcken voors. saete Sybren Aggis erffgenaemen toe Sweyns 
subleveren jaerlixe renten vier golden gulden ganckbaer gelts.
(f. 52r) Item hierenboven vyff pondematen in Eestma saete toe Hiellum, nae luyt 
een koopbrieff daer van, opbrengende jaerlijcx nu ter tijt thuyr vyff philips gulden.
Item beth II½ pondematen op Kerckburstra Meenschar, die pastorie op die 
oesterzijde, heer Juws erven aen die westerzijde, meester Sicko aen byde eynden 
naestgelandet.
Ende dese voors. II½ pondematen en wordden nyet verhuyrt nu ter tijt, dan 
gebruyct tot profijt der kercken.1075

[385]

1072  Hierna doorgehaald ‘Kerckb.’.
1073  Hierna doorgehaald ‘bij’.
1074  De tekst ‘van XIIII t/m affslotet’ is later in de linkermarge toegevoegd.
1075  De volgende folio is blanco.
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25. Hennaarderadeel

(f. 1r) [385]
Hennarderadeel 1076

Hydaert
Wommels
Cubaert
Welsryp
Wradskebayum
Itens
Lutkewierum
Oestereyndt
Hennaerdt
Edens
Waxens
Spanghen

(f. 2r)1077 Hydaardt 1078

Heer Claes Marten zoon pastoer, Taecke Ambrosius zoon ende Aleff Juw zoon, kercke-
foeghden toe Hijdaerdt, hebben, achtervolgende tvoergeroerde placcaet, gespecificeert, 
geraemdt ende angegeven den landen, renten oft pachten, bijhoerende tot den 
pastorie beneficie ende oeck tot den kercke oft patroen aldaer ende dat in naescreven 
manieren.1079

Landen ende pachten byhoerende aenden kercke oft patroen.

Item die patroens landen, daer Jelle Rienk zoon op woendt, bijloopt XV 
pondemaeten, die zuijderzijde streckende aent Bilt, de noerdereyndt aenden 
Nylands Dijck, die oesterzijd aen Doenge Laen, die westerzijde aen Sijts Douwes 
landen. Hier gaen uuyt renten een halff fl., dat den arme hebben om schoen; XII 

1076  Het lijkt erop dat de namen van de verschillende dorpen later, in een andere hand, zijn toe-
gevoegd.

1077  De vorige folio (f. 1v) is blanco; aan de onderzijde van folio 2r en 2v zit een verticale scheur 
in de bladzijde; folio 2v is blanco.

1078  Later toegevoegd in andere hand.
1079  Het lijkt erop dat dit hetzelfde handschrift is als dat van de voorgaande steden en de griete-

nijen Wonseradeel, Barradeel en Baarderadeel.
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stuvers de pastoer van pachten ende wijn ende broot datme toe Paeschen bijhoeft.
Item noch leyter anderhalfve pondemaeten dat die patroon toecompt bij Sandlaen, 
die suyderzijde aenden Ouden Rijdt ende de noorderzijde aenden Nylands Dijck.

Item dit zijn die pachten daer de patroen boort.

Item uuyt Aene Aebles guedt, een halve fl.
Uuyt Enighe guedt, VI st.
Uuyt meester Jans guedt, XXIIII stuvers.
Item noch XVIII stuvers daer drie pondemaeten, daer aen Taecke zaet is leggende 
aenden pastoers zes pondemaeten.
Acta anno XLIII, den IIen dach aprilis. Stondt onderscreven: heer Claes Marten 
zoon, pastoer nu ter tijt toe Hijdaert.

[386] Landen ende pachten, byhoerende aende pastorie.

Int eerst, de fennen XXVI pondemaeten, de naeste landen leggen op dat noordoest 
aen Anghe landen, die zuijderzijde bijde Zijlroedswal.
Item XVI pondemaeten hoeghe maeden, leggende int zuijd bijde (f. 2v) 
Zijlroodswal, het west aenden Hoeghe Dijck den zuijderzijde, het noord aenden 
Kerkelaen.
Item ses pondemaeten leeghe landen, de westereyndt streckende aenden Monicke 
Ferslandt, die oesterzijde aenden Hoeghe Dijck, den zuijderzijde aen Boote landt, 
den noorderzijde aen Teke drye pondemaeten. 
Item de Zijlens XII pondemaeten, de westerzijde streckende aenden Hondsboodt, 
de oesterzijde aen Oestereijndra Laen, de noordsijde aen Ryns landen ende 
duytterzijde aen Wyttie landt.
Somma LX pondemaeten.

Item dit zijn de pachten, die den pastoer boort.

Int eerste, uuyt Taecke Ambrosius guedt, een gouden gulden.
Item uuyt dat patroens guedt, XII stuvers.
Item uuyt Beijnghe guedt, VI stuvers.
Item uuyt Onghe guedt, XII stuvers.
Uuyt meester Jan Buygers guedt, XXIIII stuvers.
Item uuyt Boete guedt, XVIII stuvers.
Ende uuyt Aene Aeble zoens guedt, XII stuvers.
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Wommels

Inden nae bescrevenen manieren hebben heer Haey pastoor, Doecke Walte heerscap, 
Gerbe Tyuerd, Doecke Britzaerdt ende Attze Meynse zoon, kerckvoeghden toe Wom-
mels, angegeven ende gespecificeerdt den patroens landen ende renten vanden kercke 
Wom mels voors. Anno XV c XLIII, den XXVI en martij.

Inden eersten, vyff ende veertich pondemaeten landen in Uuylbetzma zaete toe 
Swijns, daer nu eenen Jelte Menne zoon (f. 3r) op woent, nae luijdt een oldt 
register, gescreven int jaer van XIVc 1080 ende zeventich, oft de geheele zaete by-
halven acht pondemaeten, daer Wopke toe Tallums kijnderen toebijhoeren ende 
drije pondemaeten byhoerende Sybrant Roorda toe Spannum ende een ponde-
maeten zaedlandt dat die vicarie toe Wommels toecompt ende noch vier twistige 
pondemaeten, bijhoerende toe die pastorie toe Wommels, luyt danbringh ende 
zeker olde regyster. Uuyt deese landen boeren de drye prijsters toe Wommels 
XXV st. pachten.
Item noch thien pondemaeten men drie eynsen in Hoytama guedt toe Zwijns, daer 
Douue Ferrick zoen nu ter tijt op woent, luyt danbring, oft neghen pondemaeten 
men vier eynsen, nae verclaringe wilen heer Taecke, pastoor toe Wommels.
Ende noch twie questiose pondemaeten inden zelven zaete, bijsproecken van 
eenen Wopke Goodsfrions toe Bolswert, van anno XVc ende XVI, nochtans noyt 
inde possessie geweest.

Item noch dardehalf pondematen weylanden in Hoyte Gerrolt zoens zaete toe 
Walpaert, ende VII eynsen terpland, nochtans naeden tijt vanden aenbrengh 
gheen meer toe huijer boord dan XXXVI stuvers ende een oord st.
Item noch een pondemate lands toe Walpert in Douue Lolcke zoens saete, 
bysproecken van Buwe Lolcke zoon toe Walpert int jaer XVc ende XVI, luyt zijn 
testament, nochtans noijt in de possessie geweest, hoewel wel geclaecht is.
Item noch XVIII stuvers jaerlicx renten in Hans Epis zaete toe Stapert, bysproecken 
in voertijden van Hijlck Epis weduwe.
Item noch een halff pondemaete terpland in Botte Staperts zate, geldende toe 
huyer XII st.
Item noch achtien st. jaerlixe renten, in Meynse Hondsboodt zaete.
(f. 3v) Item noch een pondemaete lands, in Attie Meynse zoons zaete toe 
Westerletens.

1080  Er staat eigenlijk ‘XVc ’; waarschijnlijk een vergissing; in de tekst verbeterd.
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Item noch ytlicke landen, vercoft ende aliëneert tot reparatie vanden kercke, 
binnen twintich ende dartich jaeren, sonder decreet van tHoff ende juris 
solemniteijten.
Item noch een halff pondemate terpland, leggende oppet suyd vanden kercke, 
genoemt het Old Kerckhoff, waer van Eelcke Hottinge in weygeringe is den landen 
toe cederen oft den huijs tbeteren, hoewel dat somtijts aen hoir voirsocht is.
Item noch twie pondemaeten landen, leggende ter Herne binnen Burgwert, 
bijsproecken van Rinck Taede dochter in Sippens, de dato IIIIc XCV, luyt het 
dootboeck, weten nochtans nyet hoe die zaecke gelegen is, ende zijn noyt in 
possessie geweest bij ons tijden.
Dat deese voergenoemde gueden ende landen bijhoeren tot die kercke van 
Wommels ende gheen meer, nae onse beste wetenschap ende kennisse, bijkennen 
ende tuijgen wij heer Haeyo, Doecke Walta heerscap, Gerbe Tyuerd, Doecke 
Britzaerdt ende Attie Meynssen als kerckvoechden, myt ons [387] gewoentlicke 
hantscriften, voer ons zelven ende ter bede van Attije voors. Hier onder scr., 
anno ende dach als boven. Stont onder: Hayo Hoyte zoen, Doecke Walta, Gerbe 
Douue zoen, Doecke.

Dese naescreven landen, gueden ende renten bijhoeren aende pastorie toe Wommels, 
aengegeven van her Haeye Hoyte zoen, nu ter tijt pastoer aldaer, nae zijn beste 
wetenscap ende kennisse, in anno XV c XLIII, in martio.

(f. 4r) Inden eersten, is dat thoff, heem, zaedlandt ende zeven cleynne huyssteden 
groot, nae olde ghissinge zes pondemaeten ende die fennen, oppet oest gelegen 
aenden Feer, oppet suyd naestleger die vicaris fennen ende maeden, oppet 
noorden de pastorie maeden, oppet west Eelcke Hottinge guedt, groot ontrent 
XL pondemaeten.
Item noch XXIIII pondemaeten maeden, oppet west naestleger Eelcke Hottinge 
ende Pier Poppe zoen, oppet oest gelegen aenden Feer, oppet suijdt de fennen voors.
Item noch XII pondemaeten maeden, naestlegher oppet noorden Eelcke Hottinge, 
oppet west Juw Lolle zoon ende Feddrick Syuerdt zoon toe Letens, oppet suijdt 
de vicarie maeden, oppet oest de pastoors fennen.
Item noch vyff pondemaeten leechlandt, binnen de thien oft twaleff jaeren 
verwandelt myt Hans Epis, tot achterdeel vanden pastorie, denzelven Hans opt 
zuijd, noordt ende oest ende Hille Douue zoon opt west naestleger toe Burchwert.
Item noch een zaete leggende opt zuijdoest vanden kercke, daer nu Lyoepck Jelte 
weduwe op woent, ende raempt op XLII pondemaeten, luyt danbringh.
Item XII st. ende IIII½ st. pachten, luyt danbringh, in Hoeyte Gerrolt zaete toe 
Walpert.
Item een halff pondemaeten, bysproecken van Buwe Lolcke zoon, in Douue 
Lolcke zoens zaete toe Walpert, int jaer van XVc ende XVI, luyt zyn testament, 
nochtans nijet inde possessie, hoewel somtijt wel geclaecht is.
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Noch een stooter, bijysproecken van Joucke Syuerd zoon, daer den voors. Douue 
erf toe is, luyt het doodboeck.
(f. 4v) Item negen st. pachten, in Jelte Menne zoons zaete toe Zwijns.
Noch vier questiose pondemaeten inden zelven zaete, luyt danbringh ende zeker 
olde regyster.
Item II½ pondemaeten in Douue Feddricks zoens zaete toe Zwijns ende acht 
eynsen, getaxeert op XXXV st. ende een halve st., luyt danbringh.
Item noch drie pondemaeten in Jelte ende Hero Andries zoons zaete toe Zwijns, 
luijt danbringh, getaxeert up een stooter, bijsproecken, luyt het doodboeck.
Item XXVII st. pacht in Focke Sibrens zaete toe Zwijns, zoe hij seijt, mer twie g. 
gl., luyt daenbringh.
Item een fl. ende XX st. in Doecke Bridzaerds zaete, luyt daenbringh, ende XIIII 
st. in Lijuue ende Ysbrants zaete toe Britzaerdt, luijt danbringh.
Item zes stuvers in Douue Pibe zoens ende Hidde Pieters zoons zaete toe Britzaerd, 
luijt den anbringh.
Item Botte Stapert geeft een flor., ende ytlicke anbringhen vermelden van een 
flor. ende X st.
Noch uuyt beyde zaeten to Stapert, een ewich deel.
Item in Buwa Geynsera zaete daerdehalff enckel gl., zoe hij ende Doecke Walte 
zeggen, nae uuytwysinge een register oft testament, maer danbringh vermelt van 
twie flor. ende XXV st.
Noch neghen eynsen in Sissemeer, groot alheer anderhalff pondemaeten.
(f. 5r) Item Meynse Hondsbood XX st. pacht ende een stooter, luyt danbringh.
Item in Tzomme ende Thomas toe Tellens zaete een rinsgulden, luyt het 
doodtboeck ofte noch meer, luijt een old regyster, getaxeert by olde schijlden, 
maer zij bijtaelen jaerlicx twaleff st. men een oirtgen.
Item in Baucke ende Wibe Tellens saete, een halff gl.
Item in Nyehuystera zaete, vier eynsen.
Item in Gerben Sippensira zaete, vier hoirnkes gl.
Item in Wibe Sippens zaete een ewich deel, ende binnen de twintich jaeren 
voircoft een pondemaete oft daer omtrent, sonder decreet ende juris solemniteijt.
Item in Reyntgen toe Fyns zaete een flor. ofte ytlicke pondemaeten, nae inhouden 
van1081 olde regysteren.
Item in Juw Lolle zoons zaete, een ewich deel toe Letens, ende in Obbe Sibrents 
zaete toe Letens, achthien st.
Item in Attie Meynse zoons zaete toe Letens, vier eynsen landt.

1081  Hierna doorgehaald ‘den’.
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In Homme Doecke zoens zaete, twie ewige deelen.
In Simpke zaete toe Letens, een ewich deel zoe hij zeijt, ende nae inhouden van 
ytlicke olde regysteren, twie deelen.
Item VII½ st. toe Coebaerd, in zaelighe Botte Berckwerts zaete, luyt danbringh.
[388] Item noch een pondemate lands toe Herne binnen Burghwert, luijt het 
doodboeck, weten nochtans nyet hoe de zaecke gelegen is ende zyn oeck inde 
possessie nyet.
Item noch ytlicke landen ende renten, gealieneert binnen (f. 5v) corte jaeren, 
sonder decreet.
Item noch een questiose pondemate in Douue Feddricks zaete, bijsproecken van 
Wopke Godsfrijonds in anno XVc ende XVI, luijt het doodboeck. Stont onderscr. 
Haeijo Hoyte zoon.

Deese naescrevenne landen bijhoeren tot de vicarie toe Wommels ende zijn in manieren 
naescreven geraemd ende angegeven bij heer Pieter Pieters zoon, nu ter tijt vicarius 
toe Wommels.

Seyt voirn. heer Pieter de vicariefenne, als hij van alle menschen daer kennisse 
van hebbende gevraecht heeft, groot is XXVI pondematen, leggende after aen dat 
huys vande vicarie, eensdeel aenden westerzijde ende eensdeel aenden oostzijde 
vant Feer, streckende van Leuwarden nae Bolswaert.
Int zuijtoost vande fennen leggen zes pondemaeten hoechlandt, genoemt die 
Hooffkampen. Ende int zuijdwest vande fenne leggender XX pondemaeten 
maedlanden, hoech ende leech onder melcanderen, uuytstreckende nae 
Letensirazijl toe.
Noch ses pondemaeten, leggende in Blauuhuystera landen, daer die pastorielanden 
in Wommels aen strecken aenden zuijderzijde ende derfgen. landen van Jarich 
Hottinge aen den noorderzijde.
Noch vier pondemaeten, gelegen bijde Lutke Dijck, in Froucke landen toe 
Swinghoerdt.
Ende bet vier pondemaeten, gelegen bijde dijck voors., aen voorn. Froucke 
landen.
Item noch anderhalf pondemaeten leechlandt, leggende inde Lange Meren, bij 
Douue Wijbe zoons landen ende Frouck Claeses landen.
Myt noch een ponsmaet zaedland op Swijnsera buyeren, daer Jelte Menne zoon 
aen de westerzijde aen leyt ende Focke Sijbrant zoon aen de oestzijde.
Noch drye pondemaeten leechlandt, buijten Westerletensera Dijck.
Ende anderhalff pondemaeten bijde Lutke Dijck over Kempetille, genoemt 
Sissemeer, welcke de pastoer ende vicarius in Wommels tzaemen toecommen, 
streckende aen Buwe Melis landen toe Geijns.
Ende noch een pondemaete lands, over hoech ende leech in Nyehuijs, daer den 
drye prysters toe Wommels tzaemen toecompt.
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Noch een pondemaete lands, (f. 6r) over hoech ende leech in Douue Locke zoons 
zaete, daer eenen heeft besproecken, luijt een testament, de pastoer ende vicarius 
in Wommels voer een ewighe memorie, die possessie vandien willen derfgen. 
vanden voern. testator, Buwe Lolcke zoon genaemt, nyet laeten volgen.
Bet een pondemate in Sickama guedt toe Westerletens, voer een ewich memorie 
den drye priesters in Wommels bijsproecken van Epo Lyuue zoon.
Item noch twie pondemaeten toe Swijns, in Douue Feddricks goed, bysproecken 
den drye priesters voir een ewich memorie van Wopke Godsfrijonds, daer nu 
questie om is.
Bet een pondemaete toe Herne in Burghwert, daer Rinck Taede dochter heeft de 
voors. drye priesters voer een ewich memorie bysproecken, luyt het doodboeck, 
dan zijn de priesters daervan noch nyet in possessie.
Item in Hoytama gued toe Zwijns, daer Douue Feddricks op woendt toe Swyns, 
twee pondemaeten, toecomende de vicarie voors., daer Douue van geeft toe pacht 
een golden gulden.
Ende een pondemaete, den drie priesters toesaemen, daer Douue van geeft toe 
pacht, luyt den anbringh, XXIII st.
Beth noch een pondemaete in Herringe guedt toe Walpert, in Douue Lolckes 
guedt, ende wordt daer voer XII st. toe pacht bijtaelt, luyt den anbringh.
Item drie pondemaeten in Swins, in Jelte Andries guedt, luijt het doodboeck ende 
een compromis, gemaect van Jelte ende zijn frunden, hiervoer geeft Jelte voors. 
toe pacht XXX stuvers.
Item noch vier huyssteden, leggende aende westerzijde vande prebende steed, op 
Wommelsera buijeren.
Ende noch twee huysteden, leggende achter dat huijs vande vicarie.
Item toe Walpert uuyt Doede Gerrolts zaete, XVI½ stuvers.
In Swijns uuyt Jelte Menne zoons zaete, IX st.
In Bridzaerd uuyt Doecke saete, vier hoirntges gulden.
Uuyt Hidde zaet, drie st.
Ende uuyt Douue Pibes zaete, drye st.
In Stapert uuyt Botte gued, een gouden gulden.
In Geijns uuyt Buwo Melis zaete, III gouden fl.
In Hondsbood, XXII½ st.
[389] In Tellens uuyt Tzumme (f. 6v) Rijoerd zoens zaete, XVI stuvers.
In Sippens uuyt Gerbe Wigger zoons zaet, vier hoirns gl.
Ende uuyt Wijbe Doecke zoons zaete, een ewich deel.
In Sijns uuyt Lolle Juws zaete, een gouden gulden rente.
In Braed, XI½ st., luijt den anbring, maer is de vicarie daer aff niet inde possessie.
Iten, in Letens uuyt Sasma guedt, een ewich deel.
Uuyt Homme Doecke zoons zaete, twie ewige delen.
Uuyt Obbe Sijbrens saete, XVIII st. pachten.
Uuyt Simpke Sipkes zoens zaete, IIII½ stuvers.
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Item toe Spijck in Hennaerderagae, uuyten zaete daer Hans timmerman op 
woent, IX st.
Item alle schotschietende huijsen zijn gehouden, nae older gewoente, jaerlicx den 
vicaris toe geven elcx een blanck, voerden last vanden clocken, welcke last leijt 
opden vicarie voors.
Noch II½ st. rent uuyt Heringa guedt toe Walpert, bijsproecken voer een eeuwich 
memorie van Jancke Syuerdt zoon.
Angegeven als voors. is, anno XVc XLIII, den XXVIIIen martij. Ende stont 
onderteyckent: Petrus Petri, vicarius in Wommels.

Raeminge der landen ende renten vanden prebende toe Wommels, angegeven bij heer 
Alef Aucke zoon, cappellaen van denzelven prebende.

Eelcke Hottinge een flor. ende nae instructie van ytlicke persoenen XXXVI st., 
welcke legghen op drie pondemaeten landts.
Laes Jongama achtien stuvers, luijt de anbringh.
Andel Syuerd zoon toe Nyehuijs, vier eynsen landts.
Hoyte Walpert IIII½ st., luijt danbringh ende een oldt register.
Tijebbe Sijes, XII st.
Douue Feddrick zoon, luijt den aenbringh, VII½ st. toe Swijns.
(f. 7r) Attie Meynsen toe Westerletens, luijt de aenbringh, vier eynsen lands.
Jelte Menne zoon, nae luijt een old regyster, X st. ende betaelt nochtans voer IX st.
Rinck Tiede dochter, byspreect die drie priesteren in Wommels voer een eeuwijge 
memorie, een pondemate landts, leggende toe Burghwert, luijt het dootboeck, 
dan de priesters zijn vandien niet in possessie.
Wibe toe Sippens een eeuwich old deel, luijt het doodboeck.
Teeden weduwe in Sippens, bijspreect den prebendarius een pondemaete leech 
landt, leggende in Zwijns, luijt het dootboeck.
Buwe Lolcke zoon heeft gemaect een eeuwige memorie, byspreeckende de 
prebendarius III eynsen, gelegen in Heringe guedt, luyt het dootboeck, staet in 
questie.
Jancke Syuerd zoen toe Dedgum, heeft bysproecken de prebendarius II½ st. voer 
een eeuwich memorie in Heringe guedt toe Walpert, luijdt dat doodboeck, maer 
is nyet in possessie.
Gerben Claes zoon toe Swinghoerdt landtzaete, met zijn moeder, vanden prebende 
voors. secht, dat de landen, die zij vanden voorscreven prebende hebben, zijn in 
alles veertich pondemaeten, toe weeten, zeven pondemaeten maeden, gelegen 
myt de oesterzijde aenden Lutke Dijck ende myt de westerzijde, noerder ende 
suijdereijnden aen Walperte landen.
Item drye pondemaeten terplanden, myt drie pondmaeten maeden, om tvoors. 
terp leggende, naestlegers aent oost de Lutcke Dijck.
Totten voors. landen een stuck bijhoerende ende aent noorden salige Hoijte 
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Walperts landen ende lecht voors. terp aen den zijde ende oeck voer thuijs vanden 
voors. landtzaete voer een deel.
Des strect aent oest vanden voors. Lutke Dijck, bijden dijck langhs een laen, 
meest neffens de Vicariedijck ende is groot ontrent een pondemaete, streckt oeck 
voert dezelve laen een part neffens de voors. landtzaete dijck ende den dijck van 
Doecke Britsaert.
Item noch een mansmadt oft de helft van drie pondemaeten, gelegen inde 
Lange Merren nae Oestereijndt, van welcke drie pondemate de vicarie deen helft 
toecompt ende is heel leech landt.
Beth een (f. 7v) ponsmaet leechlandt in de Langhe Merren voors., Hidde toe 
Bridzaerdt aen tzuijden ende noerden ende Focke Swijns opt oesteyndt naest 
gelandet.
Item de fennen zijn groot, myt de huysteedt ende een leech eester, XXIII½ 
pondemaeten, Douue Lolckes erffgen. landen toe weste ende thuys mytten terp 
voers. ten oosten naestlegers.
Item noch heeft de voors. prebende XXXVI landsfennen ende maeden, aen mel-
canderen leggende ende worden gebruijct bij Rommert Remmert zoon ende heb-
ben naestlegers de faert nae Bolswert toe weste, toe [390] noerde ende noerdoeste 
de fennen van Gerben Claes zoon voors., toebijhoerende voors. prebende, als 
boven verclaert is ende toe suijden de pastorielanden, die nu gebruijct worden 
bij Lijopk Jeltes, ende Eelck Hottinge drie pondemaeten naestlegers ende geeft 
Remmert XXXIII gouden flor. ende Gerben XL philips gulden toe huyer.

Coebaert

De kercke landen ende renten toe Coebaerdt, angegeven bij Taecke Abbe zoon ende 
Douue Marten zoon, kerckvoechden aldaer, zijn deese naevolgende.

Int eerst, vyff ende vyftich pondemaeten landts, over hoech ende leech, leggende 
in Onte guedt oft geheele goedt, behalven XX pondemaeten landts, van welcke 
Onte goed de pastorie groete maeden aent zuijden ende de pastorie groot 
fenne opt noorden ende Botte Berckwerts zaete ende landen opt (f. 8r) oesten 
zijn naestlegers ende des isser een pondemaete leechlandt, leggende1082 in Epe 
Haringhs zoons maeden, meester Wattie Roorda myt vyff pondemaeten opt oest 
naestgelegert, ende bijhoerdt de voors. pondemaete aen Onte goedt voors.

1082  Hierna doorgehaald ‘aen’.
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Item noch heeft de voors. kercke, over hoech ende leech in Jaricx ende Douue 
zaeten toe Loepens, VIIII½ pondemaeten in Tyaersma landen ende beth een 
pondemaete leechlandt, leggende buytens dijck, opt noord van Letensera Zijll, 
daer Gaets Lyuwes bruijct.
Heer Wybe Tijepke zoon, pastoer toe Coebaerd, heeft anno XVc XLIII, den 
XXVIIIen martij, inden naebescrevenner manieren, den landen ende renten ofte 
pachten, byhoerende aenden pastorie toe Coebaerdt, nae zijn ende ander luijden 
raminghe angegeven.
Int eerst, de Groote Fenne, groot zijnde nae de raminghe van goede luijden XXX 
pondemaeten, heeft naestleggers int zuijden Sybolt Laes ende heer Wijbe landen 
selfs, int oest Rinck Bottes, int noordt meester Wattie Roorda ende Remcke Agge 
zoon, int west heer Lijuwe vicarius.
Ten anderen, een cleijn fenne, groot als mense raemt thien pondemaeten, heer 
Lyuue vicarius landen toe zuijde (f. 8v) ende weste ende een stuck maeden, 
behoerende tot den voors. pastorie, genoemt de Swinghmaede, int oest naestlegers.
Ten darden, XXXVIII pondemaeten maeden, leggende aen melcanderen, sonder 
eenige vreemde landen daer bij tuscken, ende hebben int oest naestlegers Douwe 
Walpart, int noorden Rinck Bottes ende Sibolt Laes zoon, int zuijden Pier Poppe 
zoon ende Douue Sijmen zoons landen opper Gaest ende int west voors. heer 
Wijbe cleynne fenne.
Ten vierden, II½ pondematen leechlanden, hebbende naestlegers in oost Pier 
Poppe zoon, int noerdt Foeckel Epe weduwe, int zuijdt Jelle Hoyte zoen.
Ten vyften, een pondemaete leechlandt buijten dijck ende heeft naestlegers int 
oest Douue toe Lopens, int west oeck Douue toe Loepens, int zuydt Harman 
Rommert zoon ende int noorden Andries Pieters zoon.
Ten VIen, een pondemaete zaedtlandt oft daeromtrent, int weste Jelle Hoytes, 
int zuijdt de Reedwech, int noord Foeckel Epis ende int oest heer Lyuue steden 
naestlegers.

De voors. pastorie toe Coebaerdt, heeft deese naescr. jaerlicxe pachten, van welcken 
voirn. pastoer gheen oft heel weynich pachten ontfanct.

Item Douue Jorret zoon, gheeft den pastoer achtien st. jaerlicx.
Item uuyt dat guet opper Onte, een blanck.
(f. 9r) Item uuyt Botte Berckwerts saete, zes st.
Uuyt dat ander guedt toe Berckwert, XV blancken.
Item Folckert toe Bergh, XIIII st.
Jorumme gued, negen st.
Haringh oppe Fennen, XVI blanck.
Epe Abbe zoon negen boties.
Jelle toe Spijck, negen st.
Douue toe Loepens, XV blancken.
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In Hobbama guedt, III½ stuver.
Dat ander huijs to Lopens, II½ st.
Jancke Tolsum oppe steedt, II½ st.
Jan Symon zoon toe Tritzum, drie st.
Pieter toe Ghetens, XVII butgens.
Homme toe Beyste, XIII½ butges.
Epe Haringh zoon, XXIIII st.
Aenne Wijbe zoons goedt, III blancken.
Toe Felsum, een philips [gulden].
Item Abbe tot Jornehuysum, Epe oppe Gaest, Hobbama guedt ende Jelle Laerdt, 
elcx een eeuwich deel.

Raminghe, gedaen bij heer Lyuue Lyuue zoon, prebendarius oft vicarius toe Coebaerdt, 
vanden vicarielanden ende pachten aldaer.

Int eerst, een cleijn saete landts, groot omtrent XXII pondemaeten, daer nu 
Harmen [391] Rommert zoon op woont, streckende myt deene zijde aenden 
Westerlaen aende noorderzijde ende myt dander zijde aen Epe Haringhs landen 
ende myt de oestereyndt aen Hobbama Riedtmeer, behalven dat vanden voors. 
XXII pondemaeten, drie pondemaeten leechlanden zint, leggende buijten de 
Slachtedijck, daer men gaet nae Douue Lopens huys.
Item tot dat corpus vande voors. prebende oft vicarie (f. 9v) is een fenne, groot 
ontrent XV pondemaeten, de pastorie groot fenne opt oest, Jorumme Terp aent 
noordt ende Epe Haringhs zoens landen aent west naestlegers.

Item XVI pondemaeten maeden geleghen after de prebendarius huijs, die 
maedlanden van Hobbama oppet zuydt ende west ende de pastorie cleynne fenne 
opt noordt ende oeck van ytlicke opt oost naestlegers.
Item noch ontrent een ponsmaet zaedlandt, gelegen opt zuijdtwest vanden kercke 
Coebaerdt, opt zuijdt vanden Reedwech, gelegen aen drie cleynne stucken, van 
welcken de twie nu bijhuyst zijn.
Ende noch twie steeden opt west vant kerckhoff, elcx geldende toe huyer vyff 
stuvers.
Item heeft oft compt de prebendarius in alle plaetsen gelijcke veel pacht, renthen 
ende eeuwighe delen, als den pastoer voerscroeven, behoudentlick dat dezelve 
prebendarius toe Tritzum nyet boert oft compt, dan competeert hem weder II½ 
stuvers uuyt des pastoers landen.

(f. 10r) Welsrijp

Landen ende renten, behoerende aenden kercke oft tot den patroen in Welsryp, 
geraempt ende aengegeven bijden pastoer ende kerckvoechden aldaer.
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Int eerst, voor de fenne raemt op XXII pondemaeten, Gaele Ottes oppet zuijden, 
Trijn Kamminghe aent oest ende Monickebayumme aent west naestlegers.
Item het zaedtlandt, den patroen toecoemende, wordt geraempt in alles op drie 
pondemaeten, Hoytte Bottes erffgen. oppet oest ende noordt ende de Wech 
oppet zuijden naestlegers.
Item de Hoege Maeden, op negen pondemaeten geraemdt, die pastoers landen 
int oest ende Gaele Ottes aent westen ende de Wech opt zuijden naestlegers.
Noch drie pondemaeten, gehieten dat Polcke Landt, die vicarie landen opt oest 
ende Hoyte Bottes erfgen. toe noorde naestlegers.
Item noch sinter negen pondemaeten leeghe maedlanden, Monickebayumme 
oppet west ende Hoyte Bottes erven aent noorden naestlegers.
Item noch drye pondemaeten, gelegen inde Westeyndt, aent oest Fedde Sierck 
zoen ende west de pastoer naestlegers.
Item noch zes pondemaeten, gelegen toe Wraskebaijum, Anna Hottinge int 
noordt, Trijn Kamminge opt oest ende Douue Sibrant zoon oppet west naestlegers.
(f. 10v) Item beth thien eynsen in Jan Ysbrants zaete, Gaele Ottes erfgen. oppet 
noordt ende Yghe Deckens oppet zuijdt naestlegers.
Ende een pondemaete in Claes Pieters zoens zaete, de abt toe Lidlum aen alle 
kanten naestgelegert.
Item een halff gouden gulden pachten renten, in Cornelis Jans zoons guedt.

Meyster Douue, pastoer in Welsrijp, heeft achtervolgende het voergeroerde placcaet, den 
landen ende renten, bijhoerende tot zijn pastorie beneficie, nae zijn beste wetenscap 
geraemt, nyet weetende nochtans, als hij zeijdt, den rechte waerheijt, overmidts 
de landen bij zijn [tyt] nyet zijn gemeeten, noch denzelven meestendeel niet heeft 
gebruyct.

Int eerst, raemdt hij de cleynne fenne ende de landzaete fenne te zaemen op acht 
ende twintich pondemaeten, Monickebayumme int suijden, Jarich Gabbe zoon 
int oest ende Welsrijpper zijlroodt int west naestlegers.
Item het zaedlandt, gelegen opt west van Welsrijpper kercke, Monickebayumme 
landen naestlegers int west ende de pastoers fenne in oest, geraemdt bij meester 
Douwe voern. op zes pondemaeten.
(f. 11r) Item een stuck maedlandt, gelegen over dat Feer, den abt van Lidlum 
int west, Monickebayumme int zuijden ende de zijlroedt aent oest naestlegers, 
ende wordt genaemt de Sestien, maer quammer de maete in solde boven XII 
pondemaeten, als meester Douue angheeft, nyet moegen opbrengen.
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Item noch drie pondemaeten, de patroens landen int oest naestlegert1083 ende 
dabt van Lidlum int west ende streck over dien een gemeen wech, alzoe dat 
dezelve drye pondemaeten weynich opbringhen.
Item een mansmad in Claes Wolters saete, de abt van Lidlum aent oest, zuydt 
ende noort naestlegers.
Item noch zeven pondemaeten over de Zijlroedt, gehieten de Calvere Camp ende 
leggen voer zeven pondemaeten, maer als meester Douue seyt, moegen se de 
maete nyet [392] holden, ende is de abt toe Lidlum aent west, zuijdt ende noordt 
naestlegers.
Beth vier pondematen, hietende de Goudboirde, int west de Zijlroedt, int noordt 
Welsrijpper Wech ende int zuijden de Provens Fenne.
Item noch anderhalve pondemaeten leechlandt, int west meester Douue eijgen 
landen, int noordt ende oest de vicarien landen.
Ende noch anderhalff pondemaete leechlandt, int west van Laenstera Kerckwech, 
int zuijdt de vicarie ende int oest Jarich Gabbis.
(f. 11v) Noch zeven pondemaeten leechlandt, Jarich Gabbes int west ende noordt 
naestleger ende Monickebayumme int oest.
Item noch thien pondemaeten, zoe die genoemdt wordden, dan solden inden 
maete nauwelicken acht pondemaeten opbrengen, Gerrolt Herama erven, sampt 
Sinte Salvius, patroen oppe Dronryp aent oost ende zuijdt naestlegers ende de 
patroen toe Welsrijp aent west.
Item noch een halve pondemaete, daer Dyoerre toe Sippenbuer bruyct, Dyorre 
naestleger int oest, meester Jarich int zuijdt ende de Zijlroedt int westen.

Hier nae volgen die pachten.

Int eerst, V½ st., uuyt Abbe zoons guedt.
Achtien stuveren, uuyt Lamkama guedt.
Acht stuveren, uuyt Dyorre Lolle zoons guedt.
Zeven stuver, uuyt Wopke Hessels guedt.
Item uuyt Haijnge guet, vierendetwichtich st.
Negen stuvers, uuyt Pibinge goedt.
Achtien st., uuyt Ysbrant Gerrijts goedt.
Achtien st., uuyt Kemminge guedt.
Seven st., uuyt Cornelis Jans zoens guedt.

1083  Er staat bij vergissing ‘naestgelert’; in de tekst verbeterd.
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dVicarie landen ende pachten toe Welsrijp, angegeven by heer Frans, vicarius aldaer, 
zoe hijt raemt, zijn deese naevolghende.

Int eerst, het terplandt twee pondemaeten, Monickebayumme naestlegers int 
noordt, Jarich Gabbes int oesten ende zuijden ende de vicarie fenne aent west.
(f. 12r) Noch vyff pondemaeten hoechlandt, leggende rontsomme byclamd inden 
patroens landen.
Item raemt de fennen op XII pondemaeten leechlandt, int noordt ende zuijden de 
pastoers landen aldaer, int west ende oest heer Frans, uuyten naeme voors., selfs 
naestlegers.
Item XI½ pondemaeten leechlandt, int oest ende zuijden de abt van Lidlum ende 
int west de pastorie landen naestlegers.
Noch XII pondemaeten, dan inder waerheijt boeven thien nyet, hoech ende leegh 
landen onder malcanderen, Jarich Gabbes int noorden ende oesten ende dabt van 
Lidlum int zuijdtwest naestlegers.
Item heer Franssen landzate, Evert Jacob zoon genaemt, zijn fennen myt den 
ackeren zaedlant gelegen inden zelven fennen, geraemt op XXII pondemaeten, 
de zijlroedt int noordt ende oosten ende de abt van Lidlum int zuijdt ende west 
naestlegers.
Noch X½ pondemaeten hoochlant, bij namen Lutkemaete, de abt van Lidlum 
rontsomme naestleger.
Ende een halff pondemaete leechlandt, rontsomme leggende inden patroens 
landt, bijhalven Haenge saete int noort naestleger.

Hier nae volgen den pachten.

Item negen st. uuyt Jarich Gabbes guedt, genaemt Pibinge guedt.
Uuyt Nanne Hidde zoons goedt, Haenge gehieten, XXIIII st.
Uuyt Epe Abbes guedt toe Sippenbuer, V½ st.
Item uuyt Wattye Piers zoons zaete, XIIII st., in Sippenbuer.
Beth uuyt Dyorre Lolles zaete toe Sippenbuyer, VII st.
Item oeck VII stuvers, uuyt Wopke Hessels zoons zaete.
Item uuyt Kemminge zaete, XIIII st.
Item uuijt Cornelis ende Hercke Jans zoons zaete inde Westeijndt, VII st.

(f. 12v) Wradskebayum

Up huijden den XXVIIIen martij anno XLIII heeft Claes Claes zoon landtzaete vanden 
patroen toe Bayum, in jegenwoordicheijt vande pastoor aldaer ende van Allert Jancke 
zoon kerckvoecht aldaer, de patroens landen angegeven, zoe hier nae volcht.
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Inden eersten, zecht voors. Claes hem te bysitten een fenne, de voors. patroon 
toecommende, groot zijnde, zoe hijt, den pastoer ende voors. Allert meenen, XVI 
pondemaeten, opten zuijdtoester zijde Eelck Hotnya mit zeker leechlandt, opten 
noordtwester zijde ende zuijdtwestereyndt Hobbe Heringha myt neghen ende 
dabt van Lidlum myt VI pondemaeten leechlandt naestlegers.
[393] Item secht hem noch te bysitten XV½ pondemaeten maedlandt, opt 
noordtwest jonffrouw Rints toe Cammingabuyer met X oft XI pondemaeten, 
opt zuijdt een stuck landts, genaempt Lyuue Meer ende de voors. fennen aenden 
zuijdtwestereyndt naestlegers.
Item zecht hem noch te hebben twie pondemaeten maedlanden, leggende in een 
stuck maeden, genaemt de Kaegen, Sibrant Roerda ende Pieter Ens toe Franicker 
myt een fenne opten noerdtwesterzijde, opt zuijdtoest Rints voors. ende aenden 
zuydtwesteneijndt een stuck landts van drie pondemaeten, genaemt de Langh 
Fenne, naestgelandt.
Item noch twie pondemaeten op Bayumme Maedtlandt, op ten noordtwestzijde 
zeecker zes pondemaeten, de voors. patroen oock toecoemende ende aen dandere 
(f. 13r) zijde ende de zuijdtwestereyndt dabt toe Lidlum ende Hobbe Heeringa, 
ygelick myt vier pondemaeten naestlegers.
Item noch een stuck maedlandts, geacht voer een half pondemaeten, genaemt de 
Patroens Acker, opten zuydtwesterzijde Jettie Sicke zoon myt drie pondemaeten 
leechlandt ende aen dander zijde de patroen toe Winsum myt een pondemaete 
naestlegers.
Deese voors. landen, secht de voors. Claes, in jegenwoerdicheijt vanden voors. 
pastoer ende andere, hem vanden voors. patroon te besitten, daer voer jaerlix 
te huyer gevende achtien gouden gulden, uuyt welcken landen hij zecht hem te 
geven XVIII st., van welcken eenen Meyns Thomas weduwe toe Blessum ontfanct 
XII st. ende eenen Agge toe Wyuerdt VI st.
Item zeggen de voors. pastoer ende kerckvoechden toe Baeyum, naem ende faem 
te zijn, de voors. patroen, die voergementioneerde zes pondematen, gelegen op 
Bayumme Maeden, toe te coemen, leggende mytten zuydoosterzijde aenden 
voors. patroens twie pondemaeten.
Item noch anderhalve pondemaete, die voors. abt opten zuijdtoesterzijde myt 
anderhalff pondemate ende Hobbe Heeringe op ten noordwesterzijde ende 
zuijdtwestereyndt met drie pondemaeten, naestlegers.
Item noch anderhalfve pondemaete, leggende int Trycant, (f. 13v) Hobbe Heringe 
voors. oppet west myt drie pondematen, Sasker Heeringe aent noordtoest myt 
Buyeresteester zaete, Sascker Heringe nu toecomende, ende is de voors. Sascker 
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Heringe vanden zelven landen nu int besit,1084 hoewel naem ende faem is toe 
Bayum, datse de patroon toe coemen. Ende secht de voors. Sascker, zoe zij 
aengeven, den patroon alleenich jaerlicxe renten, als drie gouden gulden renten, 
toe te byhoeren.
Item noch een halff pondemaete zaedtlandt, de Here Wech oppet noordt ende 
de voors. Hobbe Heringe myt een cleijn stuck landts oppet noordtoost ende 
de voorn. Sascker Heeringe myt vier pondemaeten aenden zuijdtoostereyndt 
naestlegers.
Item noch de helft van een pondemaete, pro indiviso 1085 mytten pastoer gemeen, 
die pastoers fenne aent west ende zeecker halfve pondemaete zaedtlandt, de voors. 
pastoer oeck toecommende, oppet zuijdtoost naestlegers.

Inden jaere voors. heeft de voern. heer Pieter, pastoer te Bayum, die pastorie landen 
ende renthen aenbrocht, als nae volget.

Ten eersten, is de pastorie fenne groot XXX pondemaeten, zoe alsmen raempt, 
oppet zuijdtwest Sascker Heeringhe ende Douue Sibren zoon weeskindt (f. 14r) 
ende Hobbe Heringe opt noordtoest ende oock opt oest naestlegers.
Item noch twie pondemaeten in een stuck lands, hietende de Ees, Habbo Heringe 
opt oost ende zuydtwest ende die Here Wech opt noordt ende den abt van 
Lidlum aent noordtoeste naestgelandt, ende zecht heer Pieter, de voors. landen 
myt Hobbe Heeringe verwandelt te hebben tot zijn leven ende dat bij consent 
vanden abt toe Lidlum, als archidiaken van Winsummer Zinstoel.
Item noch heeft de voors. pastoer een stuck landts, gehieten den Hoofven, groot 
weesende, alsment raemt, XXX pondemaeten, de helft leechlandt ende de helft 
hoochlandt, opt noordt Hobba Heringe, opt oost Sascker Heringe ende opt 
zuijdt ende west Jettie toe Jettie huys naestlegers.
Item noch heeft die voors. pastorie, zoe de pastoer aengheeft, vyfftehalve 
pondemaeten, hiettende Katinga Maeden, Douue Sibrens weeskindt opt 
suydtwest ende tconvent toe Bayum opt noordt naestlegers.
Item noch heeft die voors. pastorie een halff pondemaete zaedtlandt, aent zuijdt de 
Heere Wech ende opt west Hobbe Heringe ende oock opt noordtoest naestlegers.
(f. 14v) Bet een halve pondemaete zaedtlandt, de Here Wech oppet oost, die abt 
toe Lidlum opt zuijdt ende dat kerckhoff opt noorden naestgelandt,
Noch een halve pondemaete zaedtlandt, opt noordt dat pastoorshuijs, opt 
noordoest Sascker Heringa ende opt oest de Here Wech naestlegers.

1084  Doorgehaald ‘gebruijck’.
1085  Latijn: onverdeeld.
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Ende bet noch een halff pondemate, opt zuijdt de pastorie fenne ende opt 
noordoost Sascker Heringe naestlegers.
Item bet heeft voors. pastorie III½ pondemaeten landts in een stuck landts [394] 
hietende de Lutke Fenne, opt oest de abt van Lidlum, opt zuijdt Bayumme 
Reedwech ende opt noordwest Sascker Heringa naestlegers.
Item oock heeft voors. pastorie II½ pondemaeten lands, hietende de Luttick1086 
Fen,1087 opt oest de Heerewech, opt zuijdt Hobbe Heringa, opt noordt de pastorie 
fen ende opt noordoost [naest]legers.1088

Ende den huysteedt vanden zelven pastorie is groot omtrent een ponsmaet.
Item dit sint de landen vanden voors. pastorie, nae naem ende faem, dan zoe 
voors. heer Pieter vermoedt, zoe soldense bijden maete zoeveel nyet moegen 
opbrengen.
Ende holt de voors. pastoer, uuyten voors. landen, den costerie aldaer.
Oeck zijn tot de voors. pastorie XX st. pachten, gaende uuyt1089 Lamckama goedt.

(f. 15r) ’t Dorp Ytens

Hiernae volgen die patroons landen toe Ytens, angegeven bijden voors. pastoer ende 
den kerckvoechden toe Ytens, als Paulus Paulus zoon ende [...].1090

Int eerst, een zaete landts, leggende toe Ytens, genoemt op Eedt, daer Wigle 
Lyuue zoon nu als landtzaete bijwoent, ende disse zaete heeft XVI pondemaeten 
meedlanden, streckende myt die oestereyndt aenden Olden Rydt ende myt den 
westereyndt aen Sinte Martens Laen ende opde zuijderzijde Bocke Sibrens landen 
als landtsaete naestlegers.
Ende een fenne IX oft X koegras, streckende met den oestereyndt aenden olden 
Rydt ende myt de westereyndt aen Sinte Martens Laen.
Noch IX pondemaeten, streckende myt den oestereyndt aen Sinte Martens laen 
ende myt de westereijndt aende XVII pondemaeten vanden pastorie voors., ende 
op de zuyderzijde Bocke Zibren zoens landen anden landtzate naestleger ende op 
de noerderazijde Ments Sipke weduwe landen.
Noch IX pondemaeten in Aenkomme guedt, daer Poppe Foppe zoon op woent, 
over hoech ende leech, ende geeft daervan te huijer vyftehalve flor.

1086  Hierna doorgehaald ‘Lutke’.
1087  Verbeterd uit ‘fenne’.
1088  Hierna doorgehaald ‘is groot omtrent’.
1089  Verbeterd uit ‘uuyten’.
1090  Naam niet ingevuld.
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Noch thien pondemaeten in een saete op de Uuyteyndt, zoe genoemt, daer de 
kercke in een proces van renten om is ende worden bywoont van Hessel Douue 
zoon als landzaete.
Noch II½ pondemaeten in Wijbe Wer, streckende myt die oesteyndt aenden 
Olden Rijd ende myt de westereyndt aenden Heere Dijck ende Lolcke Jelle zoon 
heeft ze in zijn huyr voor I½ flor.
Noch een halff floreen, uuytet goet oppet Hooch Hiem voirs.
Ende noch een hoirns gulden uuyt Enighe huys toe Oestereijndt, daer Tyaerd 
Hauckes (f. 15v) op woondt.
Noch een beyers gulden, uuyt Idsma guedt toe Ytens.
Noch darthiendehalff pondemaeten lands, de halff pondemaeten myt de staeten 
op het nylandt toe Lutkewierum ende een fenne ende vyff pondemaeten inde 
zaete, daer Roeleff Jan zoon up woendt als landzaete.

Heer Johannes Roodmers zoon, pastoor toe Ytens, heeft den pastorie landen aldaer 
aengegeven in manieren naescreven.

Inden eersten, een fenne van XXVIII schaer, streckende myt den oestereyndt ende 
zuijderzijde aen Douue Roedmers landen, myt een terp van vyff pondemaeten.
Noch XX pondemaeten maedlanden, streckende myt den oostereyndt aenden 
voors. fenne ende myt de zuijderzijde ende westereyndt aen Doeyttie Sibe zoons 
landen toe Oestereijndt naestlegers, ende Sipke Hoeyte zoon op de noorderzijde 
naestlegers.
Noch XVII pondemaeten, streckende met die westereyndt aen Douue Epema 
landen ende met die westereyndt aen Claes Doedis landen toe Oestereyndt, 
naestleghers, aen die noorderzijde Mentie Sipke zoons weduwe landen ende op 
de zuijderzyde Bocke Sibrens als landzaete naestlegers.
Noch vier ackeren ruychlandt, leechlandt, leggende in Ytensera Meeren ende 
wordden geëstimeert op twee pondemaeten.
Ende noch [...]1091 acker meedlandt ende word geëstimeert een pondemaete, 
leggende in Hessel Douue zoens landen als landtzaete, ende wordt (f. 16r) 
genoempt Tzomme Acker.
Oeck zoe heeft desse voors. pastorie een halff gouden gulden rente, het Hoech 
Hiem, zoe genoemt.
Ende XX st. uuyt dat zelfde goedt, dat nu bywoent wordt van Aeyl Harmens 
weduwe als landtzaete.
Ende noch XX st. pachten, uuyt Sipke Hoyte zoens goedt.

1091  Niet ingevuld.
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Ende XX st. uuyt een goet opte Spijcker, zoe genoemt, daer Dirck Ysbrant zoon 
ende Claes Focke zoen als landtzaeten op woenen.
Noch XX st. uuyt Aenkomme goedt, daer Poppe Foppe zoon op woendt als 
landtzate.
Oeck XX st. uuyt Idsma gued, daer Douue Roedmers zoon ende Rintye Hille 
zoon op woenen.

[395] Heer Johannes, vicarius toe Ytens, heeft de vicarielanden aldaer angegeven, in 
manieren naevolgende.

Int eerst, XXXIII pondemaeten streckende myt dat een eyndt opt zuytwest aenden 
Heere dijck, tander eyndt opt noordtoest aenden Olden Rijdt, opt noordtwest ter 
zijden Hessel Douue zoons landen als landtzaete, opt zuijtoest Lolcke Jelle zoons 
landen als landtzaete naestleger.
Noch IIII½ pondemaeten ruych leechlandt, gelegen buyten1092 bij Ytenser Meren.
Noch een fenne oft weyde, toe weeten II langhe ackeren myt ijtlicke karotten, 
ontrent twie pondemaeten.
Disse landen streckende myt den een eyndt boven naeden Heere Dyck opt 
zuydtwest, buyten opt noordoost aenden voors. Olden Rijdt.
Dit zijn de landen vanden vicarie tIJtens.

(f. 16v) Lutkewierum

Deese naescreven landen, bijhoeren toe den kercke toe Lutkewierum, angebrocht bij 
meester Hugo pastoer, Lolcke Hessel zoon ende Sierck Wattie zoon Mollama, kerck-
voechden toe Lutkewierum, opten XXVIIIen martij anno XVc XLIII.

Inden eersten, als zij angeven, heeft die voors. kercke veertich pondemaeten in 
Reyleff Jan zoons guedt, over hoech ende leech, waervan die jaerlicxe waerde is 
XL karolus guldens.
Item noch heeft die voors. kercke oft den patronisse St. Geertruijdt vanden zelven 
kercke, een cleijn zaet landts, groot weesende XXX pondemaeten, ende is in alles 
leechlandt, uuytgesondert anderhalf pondemaeten zaedlandt, ende vanden fenne 
is Frans Andles naestleger opt west ende heer Wopke prebendarius landen opt 
oost.
Item van deese voors. landen synder vyff pondemaeten leech1093 maeden, van 
welcke heer Wopke landen opt noordt ende west zijn naestlegers.

1092  Er staat bij vergissing tweemaal ‘buyten’; tweede keer in de tekst weggelaten.
1093  Hierna doorgehaald ‘landt’.
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Item zijn noch vyff pondemaeten vanden voors. landen leegh nylandt, leggende 
buijten den Hoege Dijck, ende zijn hier van naestlegers Frans Andle zoon aenden 
westerzijde ende Yghe Piecke zoons landen aenden oosterzijde, ende den jaerlicxe 
waerde vanden voors. landen, is XIII gouden guldens.
Ende hier en boven boeren die pastoer ende prebendarius elckerlijcks, uuyt disse 
voors. landen XXX st., vry schadeloes gelt.
Ende des wordt oock een groot ponsmaet leechlandt, vanden voors. landen, 
gebruijct aen Buccama zaete toe Groetewierum, leggende aenden Buyere Laen, 
recht after des landtzaete huijs vanden voors. XXX pondemaeten.
Item ende zoe moet (f. 17r) dezelve landtzaete oock een barnende schyff onder 
den goeds dienst houden inden kercke, waer mede de voors. landen oeck bylastich 
zijn.
Item noch heeft de voors. kercke oft patronisse een cleyn zaete landts, gehieten 
Egrehuijs, groot wesende XXIIII pondemaeten landts, waer van de helft 
hoechlandt ende de ander helft leechlandt is, daer nu ter tijt een landtzaete op 
woent, genoemt Lyuue Wybrants zoon. Ende zijnt naestlegers vanden voors. 
landen aent zuijdoost Simon Taede zoon toe Hattingehuijs ende aent noordwest 
Rienster landen.
Hier van disse voern. landen hebben Sybe Piers zoens erffgen. vier pondematen 
in een huyeringe, nae luyt hoere huyercedell, hietende de Hoenshorn, waer van 
de noordereyndt loept aent feer datme nae Sneeck faert ende myt de zuijderzijdt 
aen Sonderlandt.
Item van deese voors. XXIIII pondemaeten, leggen noch twie pondemaeten 
gans leechlandt, alias reydlandt oft byeslandt, in Mollama Hornne, myt de 
zuijdereyndt aenden Hoeghe Dijck ende myt den oesterzijde aen Sibbel Henne 
weduwe leechlandt.
Hier van die jaerlicxe waerde acht gouden gulden, ende coemt de pastoer de 
dardepart vanden voors. landen, over hoech ende leech, uuytgesondert drye 
pondemaeten (als de voechden zeggen) daer de patronisse daer in gecoft heeft, 
nae luyt heur brieven.
Item noch heeft de patronisse voorn. VI pondematen landts, genoemt de Neessen 
ende wordt gebruijckt (f. 17v) van een, genoemt Wybrant Douwe zoon ende is de 
helft hoochlandt ende die ander helft leechlandt, naestlegers zijn aenden wester-
zijde meester Hugo voirn. ende anden oesterzijde Gaets Sipke weduwe landen.
Item noch bruyct voornoemde Wijbrant twee pondemaeten leechlandt, ge-
noemt de Butterfenne, aenden zuijderzijde olde Sierck Mollema ende aenden 
noorderzyde Gaets Sipkes weduwe landen naestlegers; van disse voors. acht 
pondemaeten, daer Wybrant voirn. bruyckende is, is de jaerlixe waerde acht 
gouden guldens.
Item beth heeft voors. patronisse vyff pondemaeten leechlandt in Rienster guedt, 
hietende Bonne Landt, daer nu twie gebroeders als Wattie Junior ende Sicke Hes-
sel zoenen op woenen, leggende myt die zuijdooster zijde aen hoerre leechfenne, 
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myt die noordoosterzijde aen een stuck landts, hietende den Achtien Pondemae-
ten; hier van de jaerlixe waerde vyff hoirntges guldens.
[396] Item ende gaet noch uuyt de voors. zaete aen wasbrant inden voors. kercke, 
jaerlix X st.
Item noch heeft de voors. patronisse twee pondemaeten in Heydster guedt, 
leggende in het Langhlandt, daer nu Rincke Hiddes bruyct, aenden zuijdtzijde 
aenden zaedacker, daer den pastoer ende prebendarius toecompt, aenden 
westerzijde aen Rinck Hiddis zaedacker; hier van de jaerlixe waerdie II karolus 
guldens.
(f. 18r) Item noch heeft die voors. patronisse een pondemate landts, leggende toe 
Bosum int middel van Broer Lyuwes landt, buyten dyck, myt die noerdereyndt 
aenden Hoege Dijck, waer van de jaerlixe waerde is een halff gouden gulden.
Item noch heeft de voors. patronisse een pondemaete in Mollema zaete, nae 
luyt een baer, gemaect bij Goffridus pastoor toe Oestereyndt ende Wilhelmus 
prebendaet aldaer, waervan die jaerlicxe waerde is XII st.
Item noch heeft oock de voern. patronisse drie pondematen leechlandt in Marten 
Wijbe Agge zoons zaete, genoemt Ymck Hoythis Triere, myt die oesterzijde 
aenden Dijck, myt die zuijdwesterzijde aen Wybe Agge zoens erven landen, waer 
van die jaerlicxe waerde is drie hoirntges guldens.
Item uuyt Jancke Ede zoens zaete compt die voors. patronisse drie pondemaeten, 
zoe die pastoer ende kerckvoechden voors. contenderen. Ende die prior van 
Thabor, als grontheer vanden geheele zaete, wil nyet wyder dan anderhalff gouden 
gulden renten consenteeren.
Item thien stuveren renthen uuyt Nanno Lyckle zoens zaete, Sonderlandt gehieten.
(f. 18v) Item compt de patronisse voors. jaerlicx uuyt Sibbel Henne weduwe opper 
Heijde IIII stuvers, bysproicken van heer Hetto, pastoer van Poppingwier, ende 
uuyt twie pondemaeten zaedtlandts, gelegen aende zuijtzijde van Sibbel huijs.
Item noch een huyssteedt, leggende toe Groetewierum, daer nu een op woent, 
genoemt Rincke Wybrant zoon, ende geeft daer van toe pacht XII st. ende loopt 
myt de zuydoostereyndt aenden Hoege Dijk.
Item noch heeft de voorscreven patronisse drye pondemaeten landts in Dyorre 
Meylckes zaete ende geeft daer van thuyer jaerlicx XXX stuvers, nae luyt een baer 
gemaect bij salige heer Julius van Bottinga ende Gerrolt van Herama.
Item noch heeft de voorscreven patronisse drie pondemaeten landts in Dyorre 
Meylckes zaete, daer hij wasbrandingh voer holt inden kercke onder de goedts 
dienst, daer Beant Wattye zoon bijsproecken heeft, nae luydt hoer testament.
Item disse zes pondemaeten ende heer Wopke prebendarius vier pondemaeten, 
leggen in een byclempt, naestleger opt oest van Oldeclooster twee pondematen, 
(f. 19r) myt de noordteyndt aenden Hoege Dijck ende myt de zuijdteyndt aen 
Jancke Edis dyckstael.
Item uuyt Oldehuys compt de voern. patronisse inden kerck, zes stuveren jaerlicx.
Item uuyt Rienster guedt, daer Wattye Junior ende Sicke Hessel zoonen op 
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woenen, compt de voorscreven patronisse thien stuveren toe wasbrandt ende is 
voeren al verclaert.
Item uuyt Wopke Sipke zoens guedt, Sydsmahuijs genaempt, jaerlicx XV stuvers 
aen wasbrandt.
Item Simen Taede zoens goedt, Hattingahuijs genaemt, jaerlicx twaleff stuvers 
toe wasbrandinge.
Item uuyt Marten Wybe zoens goedt, een tartisie int koer, welcke Wybe, den 
vaeder van Marten, altyt (zoe dese voorscreven pastoer ende voechden zeggen 
vanden senioren, als heer Wopke ende Dyoerre Meylckes, onderrecht toe weesen) 
pleech te houden.

(f. 19v) Deese naescrevenne landen ende renten bijhoeren totde pastorie beneficie in 
Lutkewierum ende zijn aengegeven by meester Hugo, pastoer voorn.

Inden eersten, heeft voern. meester Hugo tot zijn posses XXIX pondematen 
fennen, Wopke Sipke zoons maeden aenden noordoosterzijde, aen den oesterzijde 
olde Sierck Mollama ende Wijbren Douwe zoons landen ende aent noordt het 
Gemeene Feer.
Item oeck heeft de voors. pastoer XXIIII pondemaeten ende bet XIIII pondemae-
ten maedtlanden, naestlegers int rontom (zoe zij int rondt leggen ende bydijckt 
zijn) Frans Andles, Dyorre Meylckes, Nanne Lyckeles ende Simon Taede zoens 
landen.
Item zijn vanden voors. fennen ende maeden, vyftich pondemaeten leeghe landen.
Item bet heeft voors. pastoer een halve pondemaete landts, behoerende aen zijn 
posses, leggende toe Boosum in Broer Lyuwes zaete, byclemt in twie pondemae-
ten daer de voern. patronisse deene pondemaete van toecompt ende heer Wopke 
ende de voors. pastoor dander, als voeren al verclaert is.
[397] Item noch vier pondemaeten nylandt aent voors. (f. 20r) posses bijhoerende, 
leggende buyten den Hoege Dijck, myt de oesterzijde aen Frans Andles twie 
pondemaeten, myt de noorderzijde aenden Vyffdeelen Dijck, de westerzijdt aen 
Sonderlandts drie pondemaeten ende de zuijdtzijde aenden Riedtmeer.
Item noch vier pondemaeten landts aent voors. posses byhoerende, leggende 
binnensdyck, genoemt die Ayken, aende westerzijde aen Sonderlandt, aenden 
zuytzijde aenden Vyffdeelen Dyck naestlegers.
Item van dit voorscreven posses zijn affgetoeghen drie pondematen nylandt bij 
heer Wybe tijden ende worden nu gebruijckt bij Nanne Lijckle zoen, uuyten 
naeme Jan Romckes, ende zijnt de pastorie voors. dezelve landen, doer een baer 
van meester Aggo ende meester Dirck geseydt alsoe dat de pastoer wederom zal 
hebben drie hoernsgulden, vrye jaerlicxe renten, uuyt Oldehuyster saedtlandt, 
alles nae luydt den baer.
Item ende alsoe de voors. landen allen bijden voors. pastoer nu gebruyct worden, 
zoe secht hij, die nyet wel te coenen raemen, hoe veel de jaerlicxe waerde soude 
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weesen, raemende nyettemin bij goede droeghe soemeren dselve op veertich of 
XLV gl. floreenen.
(f. 20v) Item noch heeft de pastorie van Lutkewierum XII pondemaeten nylandt, 
in Sibbel Hennes naegelaten weduwe saete, oppe Heijde int Langhlandt, zoe 
voel dat aen ponsmaeten strecken mach ende wes dat nyet strecke mach, dat zal 
tgraslandt hoede aent Langhlant, naestlegher aen die zuijderzijde Werfflieters, 
aenden westereyndt Oldeclooster landen, daer nu Rinck Hiddes bruyckende 
is, aenden noorderzijdt een saedacker, aenden oestereyndt de Nylandts Dijck 
naestleeghers.
Ende vandt graslandt naestleger aenden noordtzijde Otte acker, aenden westerzijde 
Oldeclooster landen, daer nu Rinck Hiddes bruijckende is.
Ende om deese XII pondemaeten landts, staet voors. pastoer myt Sibbel1094 
Hennes in questie, vermydts welcken de pastoer die nyet weet toe taxieren, dan 
secht dat voors. Sibbel tot hem heeft geseijdt, dat zyn predecesseurs jaerlicx ses gl. 
flor. hebben geboert, daer in affcortende alle ongelden.
Item zecht de voors. pastoer, twie pondemaeten nylandt in voors. Sibbel zaete 
te hebben, leggende int middel van achtien pondemaeten, gehieten Hanslandt, 
welcke achtien pondemaeten de gront toe compt Jouck Edo Walte weduwe, om 
welcke twie pondemaeten voorn., de pastoer ende Sibbel oeck in questie staen, 
vermyts Sibbel zeijdt, zoe de pastoor angeeft, dat hem nyet meer dan XX st. 
pachten jaerlicx coemen.

(f. 21r) Item noch hebben die pastoer ende prebendarius te samen inden voors. 
weduwe zaete een saedacker, genoemt in den wanderinge Otte Acker, groet 
weesende omtrent een cleyn pondemaete, leggende recht voerden voors. weduwe 
huijs, aen den noerderzijde ende westerzijde Oldecloester landen naestlegers. 
Hier van de jaerlicxe waerde voerden pastoer VII stuvers.
Item noch heeft de voors. pastoer, uuyten voors. zaete, jaerlicx vier stuveren, gaende 
uuyt twee pondemaeten zaetlandt, daer heer Hetto, pastoer toe Poppingwier, 
bysproecken heeft.
Item uuyt Lyuwe Wybrens zaete, genoemt Egrehuijs, compt de voors. pastoer, als 
hij zeijdt, de dardepaert over hoech ende leech, uuytgesondert drie pondemaeten, 
daer die patronisse van Lutkewierum voors. voer uuyt toecoemen, als boeven 
bijden kerckelanden al is verclaert.
Item noch compt de voern. pastoer uuyt olde Sierck Mollama zaete jaerlicx een 
gouden gulden oft XXVIII st. vrys gelts,1095 vry van alle ongelden die daer moegen 
vallen.

1094  Later toegevoegd.
1095  Hierna doorgehaald ‘uuytgesondert drie pondemaeten’.



784

Ende uuyt Ighe Piecke zoens goet XXVI st., vrye pachtrenten.
(f. 21v) Item noch compt de voorn. pastoer uuyt Oldehuystera zaete twee 
hoirnsgulden pachten, boven de drie hoirnsgulden renten, voeren gespecificeert.
Item uuyt Nanne Lijckele zoens zaete, genoemt Sonderlant, compt de voors. 
pastoer jaerlicx XXXIII stuveren.
Ende uuyt Hattingehuijs, daer Symon Taedis op woendt, XXIIII st.
Item noch is Hattinghehuijs de zaete bylastich myt een broot ende een stuck 
butter, op olde Symon Taede zoens jaerstondt te bringen.
Item uuyt Wopkes Sipke zoens zaete, Sydsmahuijs genaemt, compt de pastoer 
voors. jaerlicx XXIIII stuvers, vry pacht.
Item uuyt Rienster guedt, daer Wattie ende Sicke Hessels zoenen gebroeders op 
woenen, oeck jaerlicx XXIIII st.
Item uuyt Marten Wybe zoens goedt, op Mollema (f. 22r) Buyeren gelege[n], 
compt de voern. pastoer jaerlicx IIII stuvers, gaende uuyt een stuck landts, 
gehieten Schoeneburch, groot1096 omtrent XV eynsen.
Item uuyt Rinck Hiddes goedt opper Heijde compt de voors. pastoer jaerlicx 
XXIIII st.
Ende uuyt Rixt Reyns weduwe zaete toe Grootewierum, jaerlicx XXX st.
[398] Item uuyt Frans Andeles saete, Buccama gehieten, compt de voors. pastoer 
jaerlicx XII st.
Item uuyt Dyorre Meylckes zaete jaerlicx XII st., van welcken Dyorre zeijt, alle 
ongelden daer op fallende te moegen affcorten.
Item noch compt de voern. pastoer uuyt Gaets Sipkes weduwe zaete, genoempt 
Esamahuijs, alias Taecke huijs, IX caro. st., welcke IX caro. st. nu maecken XI st. 
I oertgen.
Item noch een eeuwich deel, daer Henne wyff bysproecken heeft, leggende 
op een pondemaete landts, gelegen op Teechama Landt toe Wyrdum, bij Bara 
Dyckstaell, van welcken de pastoer nyet ontfanght.

(f. 22v) Hier nae volgen de landen ende renten, byhoerende aende prebende van 
Lutkewierum.

Item twie cleyne fennen, geraempt op XVII pondemaeten, een voer des prebende 
huys, myt die noorderzijde aen des pastoers landt, ende die ander opt zuijdt vant 
voors. huijs, de westerzijde aenden kerckelaen ende die oesterzijde aen Jonghe 
Siercks landt.

1096  Er staat bij vergissing ‘groont’; in de tekst verbeterd.
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Item XV pondemaeten hoylandt, voer den voors. prebende huijs, die zuijdereyndt 
aenden Dijck, die noerdereyndt aenden pastoers landt, de oersterzijde aenden 
voors. fenne ende de westerzijdt aen Rixte landt.
Noch vier pondemaeten, myt de noordereyndt aenden Dijck, die suyderzijde aen 
olde Siercks landt ende myt die oesterzijde aen Marten Wijbes landen.
Item noch twie pondemaeten riedtlandt, leechlandt, in Marten Wijbes landt, tot 
de oersterzijde Sijmon Taedes naestleger.
Item noch IIII pondemaeten riedtlandt, leechlandt, de zuijderzijde aenden zijdt 
ende Benedix landt, die noordsijde aen Yge Pieckes landt ende die oestereyndt 
aen Jancke Edes landt.
Hier van bruyct de landtsaete de helft voer X gl. flor.
(f. 23r) Item noch drie pondemaeten leechlandt, daer heer Wopke nu prebendarius 
vande voors. prebende als angeven wordt, brucke laet propter Deum.
Ende deesen voors. landen allen bijhoeren tot dat corpus vanden voors. prebende.
Item heeft de voors. prebendarius vier pondemaeten nylandt, gelegen over de 
Kerckelaen in Dyoerre Meylckes achtien, daer aff geeft XL stuvers jaerlicx.
Item drie pondemaeten, daer Frans Andles bruyct, byhoerende oeck aenden voors. 
prebende, die oesterzijde aen Dyoerre landt, die suydereyndt ende westerzijde aen 
Jancke Edes landt, ende gelt drie hoirnkes gulden toe huyer.
Item noch een cleyn stuck riedtlandt, leggende in Reyleff Jan zoens zaete, ende 
geeft XV st. toe pacht, die oesterzijde aen Jancke riedtlandt, die westerzijde aen 
Benedix landt.
Noch een pondemaete, leggende bij Nanne Sonderlandts laen, myt die westerzijde, 
oesterzijde ende noordereyndt aen Nanne Sonderlandts landen ende gelt XIIII st. 
toe pacht.
Item noch heeft die voors. prebende die helft van een saedacker, genoempt Otte 
Acker, leggende in Sibbel Hennes zaete voer thuys, waer aff de prebendarius boert 
voer zyn paert VII st.
Item de voors. prebendarius (f. 23v) heeft den kercke ende pastoer voorscreven, 
twie pondemaeten nylandt toe Boesum, in Broer Lyuwes landen, de noorderzijde 
aenden Hoege Dijck, daer aff de kercke een halff gl. ende de pastoer ende 
prebendarius tsamen een halff gl.
Item uuyt Rixt Reijns guedt: XXX st.
Item uuyt Oldehuystera zaete: XVIII st.
Item uuyt Sunderlandt: VII st.
Item uuyt Hattinge huijs: III st.; olim1097 VI st.
Item van Marten Wijbes guedt: IIII st.

1097  Latijn: vroeger.
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Item van Sibbel Hennes guedt: XVII st.
Item noch een stuck butter, een coopbroot ende een halff st. jaerlix uuyt Hattinga 
huijs.

Oestereyndt

Dese naescrevenne landen bijhoeren tot de pastorie beneficie van Oestereyndt, zoe die 
bij Gerryt Dircx zoon, jegenwoerdelicken daer pastoer, sint angegeven.

Heer Gerryts posses zoe hij aengeeft is tzestich pondemaeten ende XII 
pondemaeten riedtlandt, die fenne streckende opt oest aen Doettye Sijbe zoens 
landt, opt zuijdt aenden ...1098

(f. 24r) Oestereyndt

Volgen nu hier nae de landen, renten ende incompsten vanden patroen Sinte Marten 
toe Oestereyndt, zoe dezelve zijn angegeven bijden handt van heer Gerryt, aldaer 
pastoer.

Allert toe Sandlan heeft zes ende veertich pondemaeten landts, fennen ende 
maeden, vanden voors. patroen, toe weeten zes pondemaeten nylandt, waer aff 
de suydereyndt loopt aenden Bouten, die den voors. patroon oeck toecompt ende 
die noordereyndt aenden Nylandts Dyck, die oestereyndt aen Douue Heres landt 
ende de westereyndt aent Feer.
Ende die andere landen strecken aent oest aen Bongahuystera landen, die 
suydereyndt aenden Nijlandts Dijck, die westerzijdt aen Oedsgahuystera landt.
Deese [399] voors. landen gelden jaerlicx toe huijer XXIIII golden flor.
Item uuyt deese voors. landen geeft de patroon jaerlicx derffgen. van heer Geryt, 
eertijts pastoer geweest toe Boesum, vierdehalve gouden gulden.
Item noch geeft de patroon, uuyt deese zaete, jaerlicx de priesters tOestereijndt 
XXX st.
Item Rienck toe Huckens heeft vanden voors. patroon Sinte Marten twie ende 
vyftich pondemaeten, ende die oestereyndt vanden fennen loepen aen Tyaert 
Hauckes zes pondemaeten, die zuyderendt aen Igha Pieckes zoons leechlanden, 
die westerzydt loopt aen Riencks huijs ende aent saedtlandt, die noorderzijde aen 
Sijbrant Roorda ende Tyaert Hauckes landen.

1098   Dit gehele fragment is later doorgehaald; waarschijnlijk een vergissing van de kopiist, want 
het betreffende fragment volgt later op f. 25r. 
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Item de maeden loepen aenden oesterzijde aen Oedsgahuyster landen, die (f. 24v) 
suydereyndt aen Tyaert Hauckes landen, die westereijndt aen Zijbrant Roorda 
landt ende de noordereyndt aen tFeer ende deese voors. landen gelden XXIIII gl. 
flor. toe huijer.
Item uuyt disse landen geeft de patroen den pastoer jaerlix twie gl. flor. men twee 
st. ende den vicarius ende prebendarius elcx IX stuvers.
Item Trijn Douues te Sandlaen heeft vanden patroon Sinte Marten voors. XXIIII 
pondemaeten lants in hoer huyer.
Item negentien pondemaeten nylandt, hietende de Bouten, van welcke negen-
thien pondemaeten de oestereijndt loopt aen Slipsterlandt, die zuijdereyndt 
aen Jelle Hauck zoens maedtlandt ende de westereyndt aent Feer, ende de vyff 
pondemaeten leggen binnen de dijck, oltlandt zijnde ende loopt mytten oester-
sijde aen Bongahuystera landen ende de noerdereyndt aent Feer.
Ende uuyt deesen voors. landen geeft de voorseijde patroon den pastoer ende 
vicarius elcx XVII st., ende ghelden nu toe huijer XVI gouden fl.
Bartle Gaettye zoon heeft in zijn huyer vanden voors. patroon veertich 
pondemaeten over hoech ende leech, ende loopt de oestereyndt aen Heynne Jan 
zoons fenne, de suydereyndt aen Agga Bottes lant, die westeyndt aen Heynne Jan 
zoons landt ende de noordereyndt aen Gaucke Tyepke zoons landen.
Ende geeft Bartle jaerlicx hier van te huyer XVIII gl. floreenen.

Volghen hier nae de pachten, behoerende tot den kercke ofte patroon voors.

(f. 25r) Lolcke Doenye: XII st.
Syuerdt Jackle zoon: XXVIII st.
Here Jelte zoon, van een pondemaete terplant: XXVIII st.
Haringh Haenge: XVII½ st.
Sipke Hoyte zoon: XI st.
Tyaerdt Lolckes, aen wasbrant: VII st.
Lolcke Hette zoon: IIII st.
Wytge Wybe zoon: IIII blancken.
Jel Broers weduwe: XIIII st.
Wlbet Wlbet zoon: VII st. aen wasbrant.
Ods ende Cornelis: VII st. aen wasbrant.
Harmen toe Bongahuijs, VII stuvers aen wasbrant.

Deese naescrevne landen byhoeren tot dat pastorie beneficie van Oesterendt, zoe die bij 
Gerryt Dirck zoon, jegenwoordelicken daer pastoer, sint angegeven.

Heer Gerryts posses, zoe hij aengeeft, is tzestich pondemaeten ende XII ponde-
maeten riedlandt, de fenne streckende opt oest aen Doetye Sibe zoons landt,  
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opt zuijdt aenden costers landt ende oppet west aenden Dijck, opt noerdt aen 
Claes Doedes landt.
Item de maeden loepen opt oest aenden prebendarius landt, opt zuydt aen Lolcke 
Sibes landt.
Item de XII pondemaeten riedlandt voors. loept aent oest aen Gerben Epes landt, 
aent suyden aen Lolcke Sibes landt ende opt west aen Douue Pibe zoens landt.
Ende dese voors. landen bruijct de voern. pastoer nu zelven ende sint, nae luyt 
den anbrengh, taxeert op acht ende twintich florenen.
Item noch heeft de voors. pastoer veertich pondemaeten1099 die nu ter tijt bruijct 
Simen Pier zoen, welcke (f. 25v) landen strecken mytten huysteedt aenden Dijck 
ende oppet zuijdt ende west aen Gerben Epes landen ende opt noerden aen 
Johannes Agge zoons landen, ende gelden deese voors. landen nu te huyer XXI 
gl. floreenen.
Item noch heeft de voors. pastoer XIX pondemaeten landts, die nu ter tijt 
bruyct Jelte Andries zoon toe Wommels, ende loepen int oost aen Eestwerde 
Plattelanden, opt west aen Gaucke Tyepke zoons landen ende opt noorden aen 
Bartle Gaeytghe zoons landen, ende gelden de voors. XIX pondemaeten landts 
toe huijer, nu ter tyt XI flor.
[400] Item noch heeft die voors. pastoer, zoe hij aengeeft, van zijn beneficie 
wegen XII pondemaeten greydtlandt ende XV eynsen terplandt, in Jan Romckes 
saete toe Groote Wyns, ende gelden nu toe huyer VII gouden gulden ende leggen 
dezelve landen rontsomme in Jan Romkes landen.

’t Hoff van Vrieslant heeft Peter Boeyemer, tot Oestereindt woonende, gesien 
hebbende die besoingne vande commissaris, in desen zynde gecommitteert, 
geconsenteert, zijn anderhalve pondemaete lants, gelegen in sess pondematen, 
den pastoer aldaer toecomende, te mogen verwandelen tegen derthien eynssen, 
alhier voer vijffthien eynssen angegeven.
Actum den XIIIen octobri 1569. Ter ordonnantie vanden Hove, <ondertekend> 
C. Joupen.1100

Item noch heeft de voorn. pastoor van zijn beneficie, als hy seijdt, IX pondemaeten 
landt in Broerck Sibe weduwe landen, leggende rontsomme inde voors. Broercke 
zaete, daer zij op woent, ende gelden toe huijer III flor.
Item noch hebben die vier priesters tot Oestereyndt mytten patroen toesaemen 
ellefftehalff pondemaeten, (f. 26r) mytten gerechticheijt vanden zaete, als de 

1099  Hierna doorgehaald ‘landen’.
1100  Dit fragment is later in een andere hand in de linkermarge toegevoegd; Caspar (Jasper) Jou-

pen was klerk in de Hofkanselarij: Vries, ‘Kânselarijpersoniel Hof fan Fryslân’, p. 69.
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pastoer aengeeft ende bruyct nu ter tijt Lolcke Doenye ende geeft jaerlicx vandien 
te huyer vyfftehalff coopmans guldens ende II st.
Item noch zecht de voern. pastoer, de drie priesters toe Oestereyndt te saemen 
thebben zeven pondemaeten landts, leggende in Gerlswe zaete, die nu ter tijt 
Sibout Jelle zoon gebruyct, ende gelden toe huyer vier enckel gl. min IIII st.
Item noch hebben de voors. drie priesters twie pondemaeten zaedtlandt, leggende 
toe Syons in Roerdama zaete ende doen toe huyer twie gl. flor. ende twie stuveren 
nu ter tijdt.
Item noch hebben die vier priesters toe Oestereyndt te zaemen in Stittensera zaete 
etlicke landen, die over veertich [jaeren] gouden hebben toe huijer vier golden 
gulden, nae luijt een zeecker quittantie oft ferdban, als de pastoer angeeft.
Item noch hebben die drie priester toesaemen vyff pondemaeten landts, leggende 
toe Rispens in salighe Sipke Wlbets zaete, die nu ter tijt gelden een gouden gulden 
ende XVII st.
(f. 26v) Item noch heeft de voern. pastoer metten vicarius vyff pondemaeten 
lants, leggende toe Ansquert inden sate, daer Lolcke Hette zoon op woent, 
byhoudentlicken dat die pastoer ende patroon toe Hennaerdt hebben daer elcs 
van IIII st. ende die twie prebendarii toe Oesterendt ende die patroen aldaer elcxs 
vier st.
Ende wes de voors. vyff pondematen beeter zijn, compt de voors. pastoer mytten 
vicarius toe, nae luijt een testament, als de voors. pastoer aengeeft.
Item noch hebben die priesters tsaemen drie pondemaeten landts in Lutke 
Doenye, toe weeten: de pastoer een ponsmaet ende de vicarius ende prebendarius 
elcx anderhalve pondemaeten, van welcken zij nochtans nyet en zijn in possessie.
Item noch heeft de pastoer mytten vicarius een halve pondemaete lants in 
Stittensera zaete voors. ende gelt jaerlicx VIII st.
Item noch heeft salige Auck Doenye, als de voors. pastoer aen gheeft, gemaect acht 
gouden gulden jaerlicx uuyt een zaete ter Zool, hietende Wijngaert guedt, daer 
eenen Douwe Wopkes op woendt, tot een fundatie van een Heijlich Sacraments 
leen, nae luijdt een zeker testament, daer de pastoer van spreect.
Van welcke acht gouden gulden, die pastoer tot Oestereyndt jaerlicx een flor. zal 
hebben ende dat dezelve pastoer voerden anderen zeven flor. missen zal doen oft 
laten doen, ter tijt toe, datter zoe veel toe bysproecken wordt, datter een priester 
van leven mach.

(f. 27r) Hier nae volgen pachten ende andere incomsten, behoerende totten voors. 
pastorie, zoe de pastoer aengeeft.

Pier Hoytes toe Weydum: II g. gl. X st.
Sierck Doengie: geeft XX st.
Kempe van Doengie: VII st.
Renick toe Huckens: IIII½ hoirns guldens.
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Hero toe Huckens: XVII st.
Sybrant toe Oedsingehuys: XIIII st.
Johannes toe Koeyfenne: XXIII st.
Edo Douues toe Koeyfen: XIIII st.
Hermen Bongahuijs: XIIII st.
Douue toe Sandlaen: XVII st.
Allert toe Sandlaen: VIII st.
Jeldert Jackles: IX st ende een adeel.
Tyaert Hauckes: XXVIII st.
Johannes toe Saexlahuijs: XIIII st.
[401] Doytege Sibe zoon: XIIII st.
Lolcke Sibe zoon: XVIII st.
Agga toe Eeskwert: XIIII st.
Douwe Epe zoon: X st.
Heyne Jans zoon: XIIII st.
Sipke Hoeytes: XI st.
Jelte Taecke zoon: VII st.
Tyaerd Lolcke zoon: III st.
Rins Laes zoon: VII½ st.
Wytge Wybe zoon: III blanck.
Pieter Wijbrants zoon: IX st.
Frans toe Wijns: XI st.
Gerbrant Epes: XIIII st.
Oeds ende Cornelis: IIII st.
Haringh Haenge: IIII st.
Nanne Hessel zoon: VII st.
Ids Claes zoon: VIII st.
Ynts Eelckes: VII st.
Gerben Janckes: VII st.
Bets coster: VII st.
Sijbe Eelckes: VII st.
Aelcke Claesses: VII st.
Tyaerdt Broers: VII st.
Item noch heeft de voorn. pastoer angegeven ende geseyt hem te hebben veertich 
pondematen landts, leggende (f. 27v) in een saete, Oppe Ee gehieten, daer Bocke 
Sijbrant zoon gebruijct, welcke landen eenen heer Taecke, voermaels pastoer 
toe Oestereyndt geweest, bysproecken heeft ende geordineert dat de pastoor 
in Oestereyndt den renten, vanden zelven landen comende, solde jaerlicx om 
Goedes wille geven, byhoudentlicken dat die pastoer daar aff zolde holden een 
halve gouden gulden, luijt zeeckere testament, dat de voors. heer Gerryt scryft 
daer af te weesen.
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Item heeft de voorn. heer Gerrijt pastoer oeck mede angegeven ende geseijt, dat 
hem jaerlicx van elcke schothuijs in Oestereyndt competeert drie stuvers van 
tijden.

Hier nae volgen de landen, renten ende incomsten vanden vicarie in Oesteryendt, 
angegeven by heer Laes, vicarius ende possesseur vandien.

Item Heer Laes, voorn. heeft van zijn beneficie weghen, als hij angeeft een saete 
landts, leggende aenden zijde van zijn huijs, groot zijnde tzestich pondemaeten, 
als dartich pondemaeten fennen ende dartich maeden, (f. 28r) aen malcanderen 
leggende, ende worden gebruyct by eenen Claes Jan zoon, als daer voer nu te 
huyer gevende eenenveertich gouden flor. VII st., ende strecken de voors. landen 
int westen aenden voors. vicaris huijs, int noordt aen heer Gerryt pastoers ende de 
costers landen, int oesten aen Tyaert Hauckes landen ende int zuyden aen heer1101 
Clemens prebendarii ende Tiete Wattie zoons landen.

Item noch drie pondemaeten landts, gelegen inden zaete toe Gerlwe, ende 
noch negen pondemaeten landts myt meer andere landen, den vier prysteren in 
Oestereyndt tzaemen toecoemen ende al aengegeven by heer Gerryt Dirck zoon, 
pastoer in Oestereyndt, voeren genoempt.

Pachten, byhoerende totden vicarie voors.

Douue Wopke zoon ter Soel: II fl. VIIII st.
Pier Hoeytes toe Weydum: II fl. XIIII st.
Sierck Doenge: XXVI st.
Kempo van Doenye: IX st.
Lolcke Doenge: XX st.
Rienick toe Huckens: IX st.
Tzalingh toe Huckens: XVII st.
Agge toe Eelckwert:1102 XIIII stuver I aedeel
Douwe Eesckwert: IX st.
Heijnno Zijons: XIIII st.
Gauke Tyepke zoon: XXIII st.
Yttijen Hilbrants: VIII st.
Lolcke Hette zoon: VI st.
Tyaert Lolckes: III st.

1101  Er staat bij vergissing tweemaal ‘heer’; tweede keer in de tekst weggelaten.
1102  Lees ‘Eesckwert’.
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(f. 28v) Sibrant Oedsingehuys: XIIII st.
Sipke Koeyfenne: XXIII st.
Edo Koeyfenne: XVII st.
Harmen Bongahuys: XIIII st.
Trijn Douwes Sandlaen: XVII st.
Allert Sandlaen: VIII st.
Sibe Piers zoon: VIII blancken.
Tyaert Hauckes: XXVIII st.
Johannes Saexlehuijys: XIIII st.
Doeytge Sibe zoon: XXIII st.
Lolcke Sibe zoon: XIIII st.
Bauck Rins weduwe: VII½ st.
Jan tot Rispens: XVIII st.
Wyttye Wijbes: III blancken.
Pieter Wijbrens: IX st.
Aeltgen toe Wijns: XI½ st.
Gerben Epe zoen: XIIII st.
Oeds ende Cornelis opper Slippe: IIII st.
Haringh Haenge: IIII st.
Item noch een huijs staende voerden vicarius huijs ende gelt toe huyer nu ter tijt: 
XII st.
Hier eynden de landen ende pachten ofte incomsten vanden vicarie in 
Oestereijndt, angegeven bij heer Laes, vicarius aldaer.

[402] Hier nae volgen de landen ende renten behoerende tot de prebende in Oester-
eijndt, angegeven bij heer Clemens, nu possessor vandien.

Item int eerst het corpus vanden voors. prebende wordt nu gebruijct bij Foecke 
Gosse zoon ende is groet als de voorn. heer Clemens angeeft XL pondmaeten, 
als (f. 29r) XXI pondemaeten fennen ende leggen aenden pastoers fennen aent 
noortwest ende loepen aende zuijder egh van Lolcke Sibes landen ende aen de 
noordoostzijde aen heer Laes vicarie landen ende de zuijdoest egh aen Tiete 
Watties landen.
Item de maeden leggen gelijck als de fennen, uuytgesundert drie pondemaeten, 
welcke myt deene zijde loepen aen Claes Doedes landen ende myt beyde eynden 
aen Simen Piers zoons landt ende gelden nu toe huyer XX gl. flor.
Item noch twie pondemaeten landts byhoerende aenden prebende in Oestereyndt, 
als voorn. heer Clemens angeeft, als tottet voors. corpus ende een huijssteedt, welcke 
landen ende huijsteedt Jel Herckes gebruijct ende geeft daer van toe huyer II caro. 
guldens ende leggen aenden voors. prebendaris huijs ende de pastoers meeden.
Item Broerck inde Fennen, IX pondemaeten ende drie eynsen.
Item Taecke Jan zoon toe Wijns VI pondemaeten, leggende opt west aen Wynsera 
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Laen, opt oest aen Agge landt toe Sneeck, ende gelden toe huijer drie gl. flor.
Item Aucke Ockes acht pondemaeten, leggende de westeregh aenden Dijck ende 
die oesterzijde aen Hidaerdera Maeden ende geeft toe huijer acht hoirns gulden.

(f. 29v) Deese naescrevenne pachten byhoeren totte voors. prebende, zoe angegeven is 
bij de voorn. heer Clemens, prebendaet.

Item vande donderdaechs froemisse compt de drie priesters toe Oestereijndt van 
Douwe Wopkes ter Soel: VIII gl. fl.
Item vanden vrijdaechs ende saterdaechs vroemisse compt de vier priesteren in 
Oestereyndt van Pier Hoeytes toe Wyedum: X gl. flor.
Sierck Doenye: X½ st.
Sipke Koeyfenne: IX st I ortgen.
Andle Sipke zoon: IX st.
Doeytge Jellum: VIII½ st.
Agga Bottes: XXIIII st.
Lolcke Hettes: IIII st.
Gaucke Tyepkes: X½ st.
Allert tSandlaen: VIII st.
Rins Laes zoon: IIII st.
Ede Douwe zoon: IIII st I ortgen.
Rienick toe Huckens: X st.
Tyaert Lolckes: III st.
Tzalingh toe Huckens: IIII½ st.
Wyttye Wybe zoon: II st. I ortgen.
Cornelius Banghe: IX st.

Hier nae volgen de landen ende renten behoerende tot het vryleen1103 in Oesterendt, 
zoe die angeeft heer Aedger, possessoer vandien.

Inden eersten, geeft hij aen, dat eenen Pieter Douues bruijct XI pondemaeten 
fenlandt, streckende (f. 30r) mytten westerzijde aen Tyerck Gerbrants ende Simon 
Piers zoens landen ende uuyten oesterzijde aenden Dijck.
Item noch bruijct de voern. Pieter1104 Douues XIIII pondemaeten maeden, 
loepende myt de wester egh aen Agga Bottes landen ende myt die oesterzijde aen 
Claes Doedis landen, ende zijn in deese voors. XXV pondemaeten landts, vyff 
pondemaeten leechlanden ende gheeft Pieter te huyer XX enckel guldens.

1103  Verbeterd uit ‘vryeleen’.
1104  Hierna doorgehaald ‘Douwes’.
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Item gheeft de voern. heer Aedger aen, dat Claes Doedes een zaete landts van 
hem gehuijert heeft, welcke geraempt1105 wordt op eenenvyftich pondemaeten, 
de fennen after Claes huijs lecht voer XXV pondemaeten, alsmen zecht, ende 
strect myt de zuijdtzijde aenden pastoers fenne ende myt den oesterzijde aen 
Doytge Jellema landen oft laen. Aen dit voors. landt, heeft Claes voors. III½ 
pondemaeten terplandt, myt den noordtwesterendt aen het Hecklandt ende myt 
den zuijdoestereyndt aen Broer Pibes huijs.
Hier bij heeft de voern. Claes leggende thien pondemaeten maedlanden, het 
Hecklandt gehieten, streckende myt de noorderzijde aen Agge Bottes landen 
ende myt de suyderzijde aenden Dijck.
(f. 30v) Item het Groot Zoel opter Ee lecht voer vier pondematen ende is 
leechlandt, myt de zuijdtzijde ende eyndt aen Bocke toe Ytens landen ende myt 
de noordtwester egh ende eyndt aenden pastoers landt.
Hier bij leggen noch drie pondemaeten, hietende het Luttick Soel, ende loopt 
myt de zuijdtzijde ende westereyndt aenden Dijck ende myt de noordereyndt 
aent landt van Ytens.
Item noch anderhalve pondemaeten leechlandt streckende myt den noordtzyde 
aen Simon Piers zoons landen ende myt de zuijder egh aen Foecke Gosse zoens 
landen.
Hier bij noch anderhalff pondemaeten leechlandt, myt de zuijder egh aen Gerben 
Epes landen ende myt de noorder egh ende westereijndt aent landt van Wommels.
[403] Noch bruyct de voern. Claes II½ pondemaeten leechlandt, myt de oester egh 
aen Gerben Epis landen ende myt de westereyndt aenden Dijck bij Kempe Tille.
Item buyten de somma vanden eenenvyftich pondemaeten landts voors. zijn 
daer noch acht eynsen ende bijhoeren mede aenden voors. zaete ende strecken 
myt den zuijder ende noerder eghen aen Tyerck Gerbren zoens ende Simon Piers 
zoens landen ende myt de oester ende wester egh aen Agga Bottes landen ende 
geeft Claes voorn. voer disse landen toe huijer XL gl. fl.
Item in Broercke zaete oppe fennen, secht de voern. (f. 31r) heer Aedger hem te 
hebben neghen pondemaeten, over hoech ende leech vandenzelven zaete ende 
gelden toe huyer jaerlicx IIII gl. floreenen XIIII st. vrys gelts.
Item byhalven deese voorscreven landen allen zijnder noch andere ytlicke landen 
ende renten ende pachten, byhoerende tot dat voors. vryleen, dwelck heer Gerryt 
pastoer voorn. all heeft angeven, vermits die priesteren tOestereijndt die tsaemen 
toecoemen.
Item Pier Hoijtes toe Weijdum geeft jaerlicx II½ enckel gl., gaende uuyt de zaete 
ende landen daer hij op woendt.

1105  Hierna doorgehaald ‘heeft’.
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Costerye landen ende renten in Oestereijndt volgen hier nae.

Inden eersten, vyff pondemaeten fennen ende I½ pondemaeten maedlanden, 
dwelck den coster selfs bruyct.
Noch zeven pondematen landts, over hoech ende leech, in Stittensera zaete, 
welcke nu te huyer gelden III½ gouden gulden.
Item compt de coster jaerlix uuyt Doytge Jellema zaete, luijdt een testament, drie 
hoerntges guldens.
Item oeck heeft die coster uuyt Sinne zaete toe Koyfenne jaerlicx luydt een 
testament drie hoirns gulden.

(f. 31v) Hennaerdt

Inden eersten volgen hier nae die kercke oft patroens landen toe Hennaert ende zyn 
dese.

Als in Jelle Rins zoens goedt, daer Hans ende Egbert nu gebruijcken, vier ponde-
maeten landts in Jelcke fenne, dwelcke lecht bijden Rijdt, ende twie pondemaeten 
gelegen inden Langhfen ende Langhfen Acker, daer loept aenden Eester.
Item noch twee pondemaeten in Jelle Rins zoons guedt, ende leggen inden 
zeven pondemaeten, hietende Hidde Kampen, ende zijn besproecken van Eessa 
Jelle zoon ende gelden deese voors. II pondemaeten jaerlicx te huyere, elcke 
pondemaete XIIII st., ende het zijn leechlanden.
Item noch jaerlix uuyt den voors. saete compt de voors. kercke negen hoirntges 
gulden renten.
Item in Lolck Hette zoons goedt off landt after Sassinge jaerlicx toe renten IIII st.
Item noch heeft de voors. patroon elleff pondematen landts, dwelcke tot Sassinge 
gebruyct worden, luyt een baer daerup gepasseert, naestleghers Lolcke Hette 
zoon myt zeven pondemaeten opt zuijden ende op die noerderazijde Spijckstera 
ransdeker,1106 ende doet elcke pondemaeten toe huijer XII st., ende zijn leech 
landen.

(f. 32r) Hier nae volgen des pastoers oft priesters landen toe Hennaerdt mytten renten, 
pachten ende jaerlixe incompsten, aengegeven by meester Pier etc.

1106  Waarschijnlijk wordt hier ‘randsecker = randakker’ bedoeld.
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Item int eerst, het corpus taxeert opt vyftich pondemaeten landts, ende zijn onder 
deese XII oft XIIII pondemaeten leechlanden, ende taxeert de pondemaete jaer 
uuyt jaer in up een karolus gulden. Hier van zijn naestlegers Sijbranda opt oest, 
Lamckama opt noordt, Gerlwa aent west ende Montzama ende Heeringa opt 
zuijdt.
Item in Spijck, in Jelle Rens zoon guedt oft landen, twie pondemaeten landts, 
ende leyt bobper laene, daer hiet de Twie Kampen ende den acker daer bij, ende 
dit leyt naest dat Feer, luyt Folckne brieve, hier van bijtaelen zij twie aedelen ende 
een vrijdachs bolle, jaerlix hebben dus lanck aen gelt bytaelt die somma XXXII st.
Item noch een ponsmaet leechlandt in Spijck, inden zaete voers., leggende inden 
zeven pondemaeten genoemt Hidde Kampen, ende hebben jaerlicx gegeven VII 
st. in Sybranda guedt, van een vrydach bolle ende van een aedel, dus langh betailt 
XXIIII st.
(f. 32v) Item twie aedelen van Jarich Sicke zoon, de eene die leijdt opt landt daer 
Rienck Oeghe zoon nu van hem gebruijckt, ende die ander toe Ytens, upt landt 
daer Sipke Hoijte zoon van kercke gecoft heeft.
Item uuyt Goynckna,1107 daer Pieter Simpkes jegenwoerdelicken gebruyct, dus 
langh bytaelt II st.
Item uuyt principael Montyama, dus langh betaelt VI½ stuvers.
Item tot Oestereyndt uuyt Lolcke Hettes zaete, achter Sassinga, vier st.
[404] Item uuyt een zaete toe Weijdum, gehieten Lutke Hania, Bauck Kempe 
wyff bijsproecken, jaerlicx XII stuvers.
Item uuyt Juckama toe Hennaerdt, jaerlicx toe pacht XVII st.
Item zijn totte voorscreven pastorie noch meer profijten, hluijdt de Sassens 
anbringh, zoe die voern. pastoer angeeft.

(f. 33r) Eedens

Item deese naescreven landen ende renten heeft die patroon oft kercke toe Edens in 
Kempe Sipke zoens zaete oppe Fennen, angegeven bij Pieter Pieters zoon, als hij op 
Fenstera zaete woende, luyt zijn nominatie, als den pastoer scryft, gedaen int pleyt 
contra Rins Hans zoon cum sociis.1108

In den eersten, zes pondematen van olds in zelven zaete, ende zes pondemaeten 
uuyt geweesen landt, genoempt Jetge fenne, die van olds niet aenden zat[e] 
gebruijct is.

1107  Goynckna: Goikema, stemhebbende boerderij te Hennaard: Van der Meer,  Boerderijenboek 
Hennaarderadeel, p. 10-11.

1108  Latijn: met de zijnen.
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Item noch vyff zeste parten vanden landen ende porcie van jonge Rins, denzelve 
jonge Rins van zijn vader olde Rins angeeft.
Item noch een seste paert, uuytgecoemen van Eelcke, een suster van jonge Rints 
voern. uuytgesondert huijs, staeten ende lange acker aende noorderzijde vant 
huijs. Om deese voors. landen is questie voorden Hove ende in Hennaerderadeel 
etc. ende zoe langh de processen nyet determineert zijn, zoe coenen de voechden 
geen naeder specificatie doen.
Item noch heeft ende bysit de voors. patroen een zaet, groot weesende nae 
gemeene faem XXXIII pondemaeten, die abt toe Lidlum aent noordwest ende die 
pastoer toe Edens aent zuydoest naestgelandet. In welcke landen voors. zijn vyff 
pondemaeten, (f. 33v) die At Aede Onghe dochter, den patroon toe Edens heeft 
bysproecken ende sint affgetoegen van Onghe zaete, hietende Ongha ackeren, 
Gerrolt Ansckes opt oest ende Eete Wibe zoon opt west naestleeghers.

Hier nae volgen de landen ende pachten, toebehoerende den pastoer toe Edens, zoe 
heer Jetge, aldaer pastoer, angeeft.

Int eerst, een fenne, groot ontrent XXV koegangen, opt zuijdoest Bocke van 
Bourmania fenne ende aent zuijdwest Spijcksterlandt.
Item vier pondemaeten maeden, genaemt die Staten, opt noerdtwest vanden 
fenne voors. ende zuijdoost de patroens landen toe Edens.
Item noch vier pondemaeten lands leggende in Barwardera landt, opt oest die 
abtslanden toe Lidlum ende int west Feijcke Sipke erffgen. landen naestlegers.
Item noch XXIII pondemaeten maedlanden, die abt toe Lidlum aent oest ende 
west naestlegers.
Item noch vyff pondemaeten, leggende rontsomme inden voors. (f. 34r) abts 
landen ende zijn uuytgecoemen eertijts van At Aede Onghe dochter ende alzoe 
van Onghe zaete aent leen gecoemen.
Ende noch ontrent een halve pondemaete lants, Spijckster Fenne aent noerdt 
ende die Feer opt zuijden ende daer toe een laen, streckende vande voors. fennen 
tot den abts drie pondemaeten.
Item ontrent dardehalve pondematen zaedlanden leggende rontsom des pastoers 
huijs, streckende aen Bocke Burmania zaedlant, genaemt de Wier.
Item twie gl. flor. pachten uuyt Fenster zaete, leggende op huijs, staeten mitten 
zaedacker op de noorderzijda vant huijs ende op een stuck landts, hietende Haeye 
Huck.
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Item twie davids gl. pachten uuyt Ongha zaete, leggende op vyff pondemaeten, 
streckende opt oest vant Feer ende het1109 west aen Zwynsera landen.
Ende een gl. fl. jaerlix vanden patroen, vermidts die kerckvoechden eertijts gelt 
ende landen vant leen genoemen hebben (zoe den pastoer angeeft) daer sij eertijts 
landen mede gecoft hebben aenden patroens zate voors.

(f. 34v) Waxens

Hier nae volgen die pastorie landen van tdorp Waxens, angegeven by heer Sibrant 
Poppe zoon, aldaer pastoer, luijt zijn eygen handt.

Inden eersten, twintich pondemaeten fenlandt, relicke hoechlandt, myt acht 
pondemaeten arm leechlandt, leggende myt de zuijdereyndt aenden buyeren 
ende myt den westerzijde ende noordereijndt streckende om bij Frans Roorda 
landen, fennen ende meeden.
Item noch twie pondemaeten arm leechlandt, leggende oeck om ende in Frans 
Roorda landen voorscreven.
Noch XIIII pondemaeten miedlanden, streckende met de zuijderzijde aen 
Mandasloet, die westereijndt aenden kercke vierdehalff, die noerderzijde aenden 
fenne van [405] Pier Taecke zoon ende die noordereijndt aen Hismoers Ackeren.
Item noch vier pondemaeten over Mandesloot in Pier Taeckle zoons landen, 
dwelcken om het anderde jaer wandelen tegens voors. Pier, streckende myt die 
eene eijndt aenden Zijlroedt ende myt den ander eijndt aenden kercke acht 
pondemaeten.
Item noch twie pondemaeten plat landt, leggende tuscken de kercke acht 
pondemaeten ende de prousts landen, daer Jancke Tietes op woent.

(f. 35r) Volgen hier nae des patroens landen in Waexens, angeteijckent ende angegeven 
bijden hant van heer Sijbrant voern.

Int eerst, bruijct Rennert Ysbrants XXI pondemaeten landts, tsamen myt den 
prousts landen, leggende myt die noorderzijde aenden provens fennen ende die 
ander zijdt in ende aenden prousts1110 landen, die westereijndt aen Remmerts 
huijs.
Item Jancke Laes zoon XI½ pondemaeten fenlandt, myt noch een leech leije, 
ontrent anderhalve pondemaeten groot, daer den halve somer geen vrucht doet, 
leggende de zuijdwesterzijde aen Frelome fenne, die eene eyndt op aen zijn huijs, 

1109  Later toegevoegd.
1110  Doorgehaald ‘patroons’.
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die ander zijde aen Goedsvrundt ende Tyerks fennen ende die westereijndt aen 
Taeckle fenne.
Item noch twie pondematen meden, leggende die zuijdtwestereijndt aen 
Tyaerdt toe Hijsaerds landen ende die ander eijndt ende eene sijde aen Aermer 
Meentschaeren ende die oesterzijde aenden Olden Rijd.
Item noch III½ ponsmaten maeden, leggende aen den Feerswall, aen den ander 
zijde bijsloeten inden proewens landt.
Item noch acht pondemaeten streckende myt die westereijndt aenden eijndt 
van Mandesloot, die noorderzijde aenden priesters twie pondemaeten ende des 
prousts landen, daer Jancke Tietes bruijct, ende die zuijderzijde leggende langhs 
bij Hemertte Meentschaer.

(f. 35v) Spannen

Deese naescreven landen ende renten byhoeren tot Sinte Remigius, patroen toe 
Spannum in Hennaerderadeel.

Inden eersten, een zaete landts gelegen in Spannum, daer Rijeme Simen Agges 
weduwe op woent ende is groot ontrent LX pondemaeten, geldende jaers te 
huijere XX enckel gulden ende de prebende heeft daer jaers noch uuyt VII gouden 
fl. naecte renten, de prelaet in Lidlum ende pastoer in Spannum naestlegers.
Noch een zaete lands gelegen toe Spannum, hietende Toe Laeckwert, daer Meys 
Jan Alberts weduwe op woent ende wordt geraempt op XXXII pondemaeten 
ende gelt jaers toe huijer XV enckel gl. XII st., die prior van Munnickebayum 
ende Georgen van Roorda naestlegers.
Item noch XXIII pondemaeten landts inden zaete, daer Heercke Foppis op 
woent ende gelden jaers toe huijer X enckel gulden, die prelaets van Lidlum ende 
derffgenaemen van heer Hobbe toe Blessum naestlegers.
Noch een cleijn stuck leechlandt ende wordt geestimeert op twie pondemaeten 
ende geeft Heercke voors. daer jaerlicx van een philips gl.
Item noch VIII pondemaeten in een zaete, daer Aeff (f. 36r) Claes Jacobs weduwe 
op woendt ende gelden jaerlicx toe huijer IIII philips guldens, die prelaet van 
Lidlum ende erffgenaemen van Reynner Claes zoon naestlegers.
Item noch V pondemaeten, die gebruijt worden bijden pastoer toe Spannum ende 
staen daer om in questie, alsoe datmen nyet weet oft de zelve aenden pastorie oft 
aen den voorscreven patroen zullen coemen.
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Item noch zeven enckel gulden ende X st. jaerlix uuyt een zaete, daer Hijlck Jacob 
Jacob1111 zoons weduwe op woent, nyet zeker weetende hoe voel pondemaeten 
die patroen daer in heeft ende staen daer om in questie.

Hier nae volgen die pastorie landen in Spannum.

Item het corpus vanden pastorie wordt geraempt, de fenne op VII pondemaeten 
ende noch IIII½ pondemaeten maeden, de kercke landen naestlegers.
(f. 36v) Item noch een zaete landts gelegen toe Spannum, daer eenen Wijbe 
Aene zoen op woent, ende wordt geraemdt tuscken de vyftich ende tzestich 
pondemaeten ende gelt toe huijer XL enckel gulden.
Item noch een halff zaete gelegen toe Tzum, die gebruijct wordt bij Harman 
buijten dijck, ende gelt de pastoers helft toe huijer zeven enckel gulden ende 
weet de pastoer de groetheijt vanden heele zaete nyet, dan de ander helft compt 
tconvent Monickebayum toe.
Item een philips gulden van pachten uuyt Doenterp, daer die landtzaete van 
Georgen Roorda op woendt.
Item een gouden gulden naecte renten uuyt een zaete daer Doed Ferricks weduwe 
op woent, toebyhoerende myn heer van Lidlum.
Item thien stuvers jaerlixe renten uuyt [406] een zaete daer Sytte Hoijte zoon op 
woendt, derffgenaemen van Reynner Claes zoen (f. 37r) toe Franicker landheren.
Noch een halve gouden gulden jaerlicx uuyt Sybrant in Fellsums zaete, die abt 
van Lidlum landheer.
Item noch zeven stuvers jaerlix uuyt Rieme Simen Agges weduwe zaete.

Volgen hier nae de prebende landen in Spannum.

Item corpus vanden voorscreven prebende is groot XVIII pondemaeten in 
fennen ende meeden ende gelt jaers toe huijer XI½ enckel gulden, de prior toe 
Monickebayum ende pastorie landen naestlegers.
Item noch een stuck zaedtlandt, groot weesende ontrent II½ pondemaeten, myt 
noch een stuck meden van thien pondemaeten, ende gelt jaers toe huijer zeven 
enckel gulden, ende wordt gebruijct van Pieter Marten zoen, (f. 37v) Georgen 
Roerda landzaete ende de patroens landen ende de voors. Georgen van Roerda 
landen van dien naestlegers.
Item noch vyff enckel gulden naecte renten jaers uuyt Rieme Sijmen Agges 
weduwe zaete, voeren genoempt.

1111  Verbeterd uit ‘Jacobs’.
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Item noch vyff pondemaeten lands gelegen in Hijlick zalige Jacob Jacobs weduwe 
zaete, de Nyeuwe Nonnen binnen Leeuwarden ende de patroen toe Spannum 
lantheeren vanden voors. zaete, naestlegers van dien ende gelden toe huijer II gl. 
fl.
Item noch een philips gulden van pachten uuyt Doenterp, daer Agge Claes zoon 
ende Pieter Marten zoon op woenende zynt.
Item noch drie hoirns gulden pachten uuyten zaete daer Sibrant toe Felssum op 
woent.1112

[406]

1112  Hierna volgen 74 blanco folio’s.
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26. Wymbritseradeel

(f. 1r) [406] Weymbritseradeel

Aenbrengh vanden patroon ende priesters goeden en landen van Wembritseradeel.1113

Gauw Ysbrechtum Ypcolghae
Goingum Folsgara Gasmer
Offingawier Wolsum Heech
Lyonge Oldegae Oedsingahuysum
Scharnegoutum Abbegae Yndyck1114

Nyeuwelant Santforde
Tyallehuysum Westhem
Oppenhuysum Idsegae
Wtwallingergae Nyahuysum
Tyrns Smallebregh
Oesthem Hommarts
Jortryp

Coll.1115

(f. 2r)1116 Gauw1117

Int jaer ons Heeren duysent vyffhondert ende drieënveertich.

Dit zijn de landen horende 1118 de 1119 patroon toecoomen.

Item Eenthemes goet, XX pondmaten gras landt, de noorden eynde an des 
pastoors graslandt.
Item XXXII½ pondemaeten hoylandt, de noorder eynde an dat voorscreven 
graslandt, de zuijder eynde aen die Groene Dijck.

1113  Het lijkt erop dat de namen van de verschillende dorpen later, in een andere hand, zijn toe-
gevoegd.

1114  De dorpsnaam ‘Yndyck’ is niet goed leesbaar vanwege een scheur in de bladzijde.
1115  Aanduiding dat de tekst gecollationeerd is.
1116  De vorige folio (f. 1v) is blanco.
1117  Het handschrift van deze grietenij is anders dan dat van de voorgaande steden en grietenijen; 

het lijkt op dat van de grietenij Menaldumadeel.
1118  Hierna doorgehaald ‘dye’.
1119  Hierna doorgehaald ‘past’.
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Somma, de huyr van dese landen, achthien1120 fl. ende XIIII st.
(f. 2v) Item noch de halfve Botterkan, een pondemaete ende drie eynsen, de huyr 
XVI stuvers.
Item een halve pondemaete op de Reetswal, doet VII st. thoe huyr.
Item elff eynssen in Goengrijp, doet twaelff stuvers te huyr.
Item drie pondemaeten over die Gaeuw, myt de zuijder eynde op de Gaeuwswall, 
doet twee golden gulden te huyr.

Item dit zijn de renthen, die de patroon heefft.

Item uuyt Geerlemans goet, ½ gl. thoe rente.
(f. 3r) Item Attemans goet thoe Goinghum, acht stuvers.
[407] Item uuyt dit landt gaet vyff golden gulden dat de patroon thoe compt.

Dit zijn de landen, hoorende tot de pastorie van Gaeuw.

Int jerste, VI pondemaeten graslandt, de zuydereynde op de Gauswal.
Ende een pondts in de thien pondemaeten hoeylandt die Dirck bruyckt, booven 
de Cleydijck, voor: XIIII stuvers.
Item vyff pondemaeten graslandt, de zuijdereynde ande Lijckwech.
(f. 3v) Item vyff pondematen graslandt, de noordereynde aen de karchoff.
Item acht pondemaeten hoeylandt, de noorder eynde aen Hans Tyercx zoon, de 
zuijder eynde aen Claes Melis soon anderhalve pondemaete hoylandts.
Item noch neeghen pondemaeten hoeylandt, genoempt dat Muyselandt.
Item dardehalve pondemaete hoeylandt, genoempt de Botterkan, de helffte dair-
van.
Item vierdehalve pondemaete hoeylandt, de noorder eynde aen Hessel Venne.
(f. 4r) Item veerthien eynssen hoeylandt, de noorder eynde an Hans landt.
Item veerthien eynsen hoeylandt, die noorder eynde aen Claes Meelys hoeylandt.
Item anderhalve pondemaete hoeyland, de zuydereynde op Ratswall.
Item vyfftehalve pondemaete hoylandt, de westerzijde loopt an Tzumme Reyners 
zoons hoeylandt, de wester eynde aen Tsummes voorschreven hoeylandt.
Somma, de pondemaeten XLVI ende een eynse.
(f. 4v) Somme van dese pondemaeten, ghelt toe huyr XVII floreenen ende XVIII 
stuvers.

1120  Hierna doorgehaald ‘twintich’.
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Item dit zijn de renten de dair zijnt thoe de pastorie.

Item uuyt Zijckema goet, XII st.
Item uuyt Zijkemant goedt, dair Hans Tyercx op woondt, I½ gouden gl.
Item uuyt Eengemes goet, dertich stuvers.
Item uuyt Gheerlijmans goedt, veerthien stuvers.
Item uuyt Lyckammans ghoet,1121 XII stuvers.
(f. 5r) Item uuyt Ronnemans ghoedt, anderhalve florenen.

Dyt zijn de renten, [die] de pastoor van Gaeuw boert.

Goeyngum

Dese naescrevene landen ende renten heefft die kerck offte patroon in Goeyngum.

Int eerst, XXII pondemaeten landts, inder saete dair nuu ter tyt Syurdt Syurdts 
zoon op woondt, over hooch ende leegh, ende ghelden nuu ter tyt thoe huyr XI 
golden floreenen, (f. 5v) ende wordden gebruijckt bijden selfften Syurdt Syurdts 
zoon voors. als landtsaete ofte meyer.
Item XXIIII stuvers jaerlixe renten uuyt der saete voorschreven, ende worden 
oock gebruyct bijden selffden Syurdt voorschreven als meyer.
Item achtien stuvers jaerlixe renten uuyt Hans Hinne zoons saete bynnen Goeyn-
gum gelegen, uut twye pondemaeten daer legghende zijn in zeeven pondemaeten 
buyten den Groenedijck, ende worden gebruijct bij Hans voors. als meyer.
Noch een cleyn polcke landts, Jorrijt (f. 6r) Heerijs opt oest, Sybren Haerckes 
opt west naest leeger, ende ghelt nuu ter tyt thoe huyr vyff stuvers, ende wordt 
ghebruijct by Johannes Jelte zoon als meyer.
Item noch seventhien jaerlicxe blancken uuyt Heero Inthies saete, ende worden 
gebruijct bij Heero voorschreven.

Dysse naescrevene landen heefft die pastoor ofte pastorie in Goeyngum, heer Botto 
Wopke zoon pastoor.

Int eerst, seventhien pondemaeten graslandt, die oostereynd streckt an dye (f. 6v)  
Gaeuwswal, die noorder zijdt aen die Kercklaen, die suijderzijde strect an dij 
Kercksloot.
Item ses pondemaeten graslandt, dij oosterzijdt aen Hero Inthies graslandt 
naestleger, die wester zijde an dij Gauwswall.

1121  Hierna doorgehaald ‘anderhalve floreen’.
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Item XV pondemaeten hoeylandt, dij suyder eyndt streckt aen dye Gauwswall, 
die noorderzijdt an die Kercklaen, die westerzijdt an Olfert Syckingha graslandt 
naestleger.
Item ses pondematen hoeylandt, dye noorder eyndt leght an Syurt Syeurdt zoons 
hoeylandt ende (f. 7r) die suyder eyndt strect aen die Moerndeel.
Noch ses pondemaeten hoeylandt, die suydereyndt strect op an Goeynge Dijck, 
die noordereyndt an Elyff Haucke zoons graslandt naestleger.
Die huyringe vanden voors. landen,1122 elcke pondemaete een karolus gulden, 
ende van dese landen voors. gebruijckt die pastoor voorschreven selffs thien 
pondematen, ende foerder vanden anderen pondematen, is Arien Wopke zoon 
gebruycker oft meyer.

[408] Dese naescr. landen heeft de vicarius in Goyngum ende wort bedient by heer 
Wopke Claes zoon genoempt.

(f. 7v) Item eerst vyftiendehalve pondemaeten graslandt, die oostereynd streckt 
an die Gauwswal ende die noorderzijdt an Ryoerdt Wybe zoon landen, die 
zuijderzijdt streckt an pastoors Cluuckx landt naestleger.
Item thien pondemaeten hoeylandt, ligghende in fyer stucken, die zuyder eyndt 
streckt an die Moordeel ende die noorder eyndt an Hans Hinne zoons graslandt 
naestgeleeghen.
Item ses pondematen hoeylandt, die noorder zijdt loopt aen die Gauwswal, die 
suijder zijdt streckt aen Heere Inthies graslandt, die ooster eynde (f. 8r) light aan 
Oetzdmae graes landt.
Noch acht eynsen oldt zaedtlandt, legghende ten suyden tvicarius huys, die 
oostersijdt streckt aen Ryoerdt Wybe zoon oldt saedtlandt.
Dye huyringhe van den voors. landen, elcke pondemaete XVIII stuvers, ende 
worden gebruijct by Pieter Jans soon als meyer.

(f. 8v) Offingawier

Die aenbrengh van den patroons landen in Offingawyer.

Item int eerst twintich eynsen binnen dijck, met die suyder eynde aen Tyerck 
Haeye zoons landen, streckende met dat noorder eynde aen het Beghijnen landt 
van Groendijck.

1122  Hierna doorgehaald ‘ende’.
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Item buyten dijck vyfftehalve pondemaeten haenlandt, legghende op die oest zij-
de op die Kleyne Meerswal, met die westerzyde aen Baucke Gaucke soons landen.
Item noch een pondemaet, legghende (f. 9r) in een schar van seventhien 
pondemaeten, met dat oosteynde leggende aen Wybe Hidde soons landen.
Item noch anderhalve pondemaete haenlandt, met dat oost eynde legghende aen 
die Groenedijck, met dat westereynde aen Sicko Oege zoons landen.
Item dit voorschreven zijn die patroons landen, als te weten, een somma van 
negendehalve pondematen ende brengen jaerlix op twee ghouden gulden.

Die anbrengh van Offmawiers landen van die pastoor.

(f. 9v) Item int eerst, achthien pondematen binnen dijck, legghende aen die 
westerzijde aen Sicke Oeghes landen, aen die oosterzijde an Tyaerck Haeye zoons 
landen.
Item buyten dijck drie pondematen, leggende met die noorderzijde aen die 
Groenedijck, aen die suijderzijde streckende aen Gerrijt Syrck zoons landen.
Item noch drie pondemaeten buijten dijck, streckende in die ooster zijde aen 
Garbrandts landen, met die noorder eynde legghende an die Groene Dijck, met 
die zuijder eynde aen die Rijdswall.
(f. 10r) Item noch drie pondemaeten leggende in Klucxlandt, met die noordereynd 
legghende aen die Rijdswal, met die suyder eynd leggende an Houcke Sloodt.
Item noch drie pondemaeten leggende int Meersholl, met die westerzijde 
ligghende aen Tyerck Haye zoons landen.
Item noch vierdehalve pondemaeten leggende op Kolmer Slootswall, met die 
zuijder zijde aen Sicke Oeghe zoons landen.
Item noch twee pondemaeten leggende op die Rijds wall, die zuijder (f. 10v) 
eynde streckende aen Goffe landt, die noorder eynde aen Johannes landt.
Item noch een halff ponsmaete legghende op die Kleyne Meerswall.
Item dyt voorschreven zijn die pastoors landen, tsaemen belopende een summa 
van ses ende dertich pondesmaeten, ende werden gebruijckt nuu ter tyt van Claes 
Syrcx zoon die landtsaete, voor een somme van vyffthien golden guldens, die 
somme van landen als voorschreven.

(f. 11r) Hlyoenge

Item dit zijn die landen ende die renthen, daer die patroon Sinte Niclaes heeft, hier 
nae geschreven.
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Item Impck Watthies toe Oppenhuysum1123 ys bruijckende van ons patroon toe 
Hlyonghe ses pondematen landts ende twae eynssen, lidsende in Oppenhuysen, 
genoempt Sypkama wer, dij westeregh aen die Tyola, dyer Jarich ende Sipken 
hoeghen,1124 ende die aester eyn rinnende an Harmens landt, hetende Acht 
Pondemaete, beyde zijden lidzende aen Waetthya kynderen landen, welcke zes 
pondemaeten ende twe eynssen ghelt thoe huyr drie (f. 11v) golden ghulden ende 
ses stuvers, fry schadeloos gheldt.
Item noch vier pondemaeten gelegen te Lyongum binnen dijck, in dat 
persoenaetschip, welcke vier pondemaeten ghelt toe huyr vyff golden ghulden 
ende is over ghegheven met die pastorie fan Hlyongum, is een bruyckende, Broer 
Ocle zoon genoempt.
[409] Item noch vier pondemaeten in die zaete, daer nuu op woondt Lieuwe 
Jacobs zoon, dair Folckert Gerbrandts zoon thoe Wyrdum landtheere aff is, 
welcke vyer pondemaeten gheldt thoe huyr twee ghouden ghuldens.
(f. 12r) Item noch drie pondemaeten, gelegen toe Offingawyer in Jorrijts sate, dair 
een pondemaete ende zeeven eynssen genoempt is Gabbynghae Lans Pondemaete, 
binnen dijck, ende noch anderhalve pondemaete buyten dijck in die selffde zaete, 
oppa Wester Sylroede Slaetswall lydsende, daer her Agga landt leydt nest oen bij 
dae zijden, welcke landt ys ghenoempt dat Haenlandt ende ghelt thoe huijr, een 
yder pondemaete XIIII st.
Item. noch een halve golden gulden uuyt Haeye Tyerckx zoons zaete toe 
Lyoengum.
Somma, dat ons patroon Sinte (f. 12v) Nyclaes heeft thoe renthen, twaelff gouden 
gulden ende VI st.

Pastorie

Heer Paye, pastoor in Hlyoengum, zijn posses is vierendetwintich pondematen 
graslandt ende vier ende twintich pondemaeten meden, daer boer ick heer Paeye 
van thoe huyr van mijn zwager Albert Gherrijts zoon, acht ende dartich golden 
gulden, ende die saete schyet voor twintich golden gl., met die vier pondemaeten 
van die patroon Sinte Niclaes daer mede in gereeckendt.
Somma twee myn dan vyftich (f. 13r) pondemaeten landts, meeden ende graslandt 
tsaemen,

1123  Verbeterd uit ‘Poppenhuysum’.
1124  De betekenis van dit woord is niet geheel duidelijk; mogelijk is het ‘hoege ’(fr.): behoeven, 

nodig hebben’. Het kan ook zijn dat ‘hoeren’ is bedoeld, in de betekenis van toebehoren.
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Scharnegoutum

Dit zijn die landen ende jaerlixe inkompste des Heyligen patroons Sintte Martijn thoe 
Scharnegoutum, bij Sneeck.

Ten eersten, zoo heefft hij sesthien pondesmaeten, die dair hebben foer naestleghers 
opt noo[r]dtweest een stuck landt, genaempt Jelle Fen, dair grontheeren aff zijn 
Sybren Ryeurdts erffgenaemen ende op die (f. 13v) zuijdooster zijde Gherrijt 
Allerts zoon acht pondemaeten, daer grontheeren aff zijn die fan Oldeclooster.
Item XI pondsmaeten, in welcke is begreepen die huys steed fan desse zaete, ende 
heefft foer naestleggers op dat noordwest Gherrijt Alberts zoon acht pondemaeten, 
thoe foeren ghementioneert, ende op dat zuijdoost den Heeren Wech.
Item vyff pondsmaeten, die daer hebben opt noordtwest den Heeren Wech ende 
op dat suydoost Dirck Melis zoon landt, dair grondtheer aff zijn dat convent van 
Hospitael.
(f. 14r) Item ses pondemaeten, die daer hebben foer naestleghers opt suydwest 
Harcke Dircx zoons landt, dair desgelijcx grondtheer aff is Hospitael, ende opt 
noordoost Sybrant Folckaerts zoon landt, daer die fan Nyeclooster grondtheeren 
aff zyn.
Dese landen behooren tot eenen saet ende worden nuu ter tydt bewoondt ende 
ghebruijckt van Jan Dirck zoon snijder ende als nuu den tijt seght, zoo is die 
jaerlixe waerdie acht ende twintich golden floreenen.

Pachten

Fyerdalve stuver, bysproocken van (f. 14v) Foppe Gerbram1125 zoon des jaers ut 
een stuck landts, genaempt Dyuve Landt, fan een yder ist well bekandt, dair 
nuu grondtheer Claes Hendrickx zoon aff is, met zijn consorten als Trijn Pieter 
Symons achterlaetene weduwe, ex mortilogio desumptum.1126

Item op Gherrijt Alberts zoons sate, genaempt Strijckuaert, daer die fan Olde-
clooster grontheer aff zyn, leght zoo veel last, dat diegheen dair die saete bewoondt, 
sal tot eeuwighe tijen holden foer Onse Liever Vrouwen figuer oft beeld datter 
staet achter in die kerck by dat noerste altaer, een rol wasbrandt.

(f. 15r) Hiernae zoo volghen die landen ende pachten die daer thoebehooren die 
pastorie van Scharnegoutum.

1125  Lees ‘Gerbrant’.
1126  Latijn: overgenomen uit het doodboek.
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Ten eersten, zoo leght die fen voer veerthiendehalve pondtsmaten ende heeft voer 
naest legghers op dat noordt, landt daer die fan Nyeclooster grondtheeren aff zijn, 
ende opt suijdt den Heeren Wech.
Item achter dat huys fan die pastorie leggen die myeden foer XIX pondesmaeten, 
ende hebben die Heeren Wech op dat noordt ende oock opt west ende op dat 
suydt den Heeren1127 Feer.
(f. 15v) Item een terp oft een stuck saedlandts, het welcken leght voer vyff 
pondemaeten, ende heeft dat kerckhoff met dat pastoors huys opt noordt ende 
op dat zuijden die pastoors myeden.
Item noch leggen daer vier pondsmaeten in Varmflieters grooten goet, daer die fan 
Oldeclooster grontheeren aff zyn, om welcker IIII pondsmaeten hier voermaels 
groote questie is geweest ende noch niet al cesseert.
Die pastoor, met die gantse gemeente, zeght hem die landen thoe te koomen 
ende die meyers offte landsaten, hier foermaels [410] ende ooc nuu genaempt 
Melys Egberts zoon, (f. 16r) zeggen fan hoerme grondheer Oldecloosters weghen, 
datse die fan Oldeclooster thoe koemen, mer datter vier arents gulden renten tot 
proffijt des pastoors uuytgaen.
Alsoo dat die fan Oldeclooster synt, omme alle schort neder te legghen, met heer 
Symon pastoor verdraghen dat die landtsaete solde des jaers gheeven vier karolus 
ghulden.
Naet versterven fan heer Symon, als ick bin onderrecht, soo zolde hebben her 
Aebele, laest verstervende pastoor, die fan Oudeclooster onthieten dat hy hem 
woude laeten genoegen des jaers met twie golden florenen, het welcke noch 
wordt onderholden; welcker landt, als my is geseght fan een oldt goedt pater,1128 
genoempt Oldefert Pieters zoon, die lange (f. 16v) tyt in Goltum heeft gewoondt 
ende noch leefft, heefft foer naestlegers den Suyder Dijck op dat noord over end 
ende Benedix landt, dair die fan Thabert grontheeren aff zijn, op datt west.
Disse landen fan die pastorie zint nuu ter tyt Eepe Feyckes zoon verhuyrt, des 
jaers voer XL golden floreenen, als nuu den tyt zeght.

Pachten

Uuyt die saete daer Gale Aenkes nuu ter tyt bewoondt: XII st.
(f. 17r) Uuyt die saete dair Reyner Reyntges nuu ter tyt bewoont: XII st.
Uuyt Ate Wijbes zaete, dair hij nuu ter tyt bewoondt: X grossen.
Uuyt die saete, Suwerdeel genaempt, dair nuu ter tyt bewoondt Claes Gerbrens 
zoon myt zijn beste offt oldemoeder Aeff: X grossen.

1127  Hierna doorgehaald ‘wech’.
1128  Doorgehaald ‘pastoor’.
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Item in1129 Olde staeten thoe Lutkewyerum, leggende bij Reen, is beswaert een 
pondsmaet landt, daer thoe kompt die erffgenaemen van salige Tyepkes Wobbe 
zoon, met twintich stuvers des jaers, dair nuu ter tyt opbrenght Wlcke Tyepkes 
zoons, ende dese staeten worden nuu ter (f. 17v) tyt bewoondt fan Dyeuw Harckes 
achterlaetene weduwe, ex mortilogio desumptum.
Uuyt de saete tot Ysbrechtum, buijten dijck, daer nuu ter tyt wordt bewoondt fan 
een weduwe, genaempt Auck Hessels, fan een halff pondsmaet, dair besproocken 
is fan jonghe Tyepke Wobbes, VII stuvers des jaers, welcke zeeven stuvers1130 
Jelle op die Syuerdijck nuu ter tyt behoort opte brenghen, wandt hij offt zijn 
kynderen, als ick ben onderrecht fan den sulffste halff ponsmaet grondtheer is, ex 
mortilogio desumptum.
Uuyt Dyeuwe landt vierdehalve stuvers, dair Foppe Gerbren zoon heefft 
besproocken, des jaers, dair (f. 18r) nuu ter tyt grondtheer aff is Claes Hendricx 
met zijn consorten, als Trijn Pieter Symons achterlaetene wedue, ex mortilogio 
desumptum.
Item zoo staeter int oldtste missael geteyckent: Qt. Hille Aeuckonis legavit pastori 
florenum dimidiatum, pro perpetua ex predia domus, parte orientali domus domini 
Geraerdi, pastoris in Boosum, cuius memoria apud Deum. 1131

Soo bin ick onderrecht dat dat huijs solde zijn daer steadt thoe Sneeck opten 
dijck bij de Oosterepoert, op den suyderzijd fan den staedt, daer hier voormaels 
heer Gerrijt, personer thoe Boosum, heefft thoe behoort, ende het compt nuu ter 
tyt (f. 18v) joncker Oene, zaliger ghedachtenisse, erffgenaemn thoe, ende op die 
oosterzijde woondt nuu fan dat huijs Ariaen timmerman ende op die westerzijde 
Heyndrick cuyper.
Ten laetsten, zoo boert die pastoor fan een yder saete, tot1132 drieëntwintich, 
zeeven blancken.
Het meestendeel van deese parten sint all uuyt die gewoonte gecoomen, deur 
onnachsaemheydt, als ick vermoedt, der pastooren offte deur dat die ghemeente 
fan Gholtum gheen pastoor hebben (f. 19r) moghen kyesen nae haer wille, alsoo 
datter fan deser voorghementioneerde pachten luttich foertzeggen fan is.
Onder stondt geschreven: deur mij her Evert, pastoor tot Scharnegholtum, 
beschreven, anno 1543.

1129  Doorgehaald ‘uuyt’.
1130  Hierna doorgehaald ‘des jaers’.
1131  Hille Aeuckes heeft aan de pastoor een (rente van) een halve floreen gelegateerd, voor  

eeuwig, gaande uit het huis dat staat aan de oostkant van het huis van heer Gerard, pastoor 
in Bozum, wiens memorie in God is.

1132  Hierna doorgehaald ‘derthien’.
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Dese pastorie is inden heeren aenbrengh, naet getal der ponsmaten, zeer bezwaert.

Vanden landen ende renten, dair hier voormaels zolden besproocken zijn tot 
een vicarie, heb ick ghaer gheen kennisse aff ghehadt, wairomme ick oock daer 
aff (f. 19v) gheen beschrivinghe hebb cunnen gedoen. Soo ist nochtans dat ick 
ghevisiteert hebbe, met moeytte, Hille Aeuckes testament, dyet zolde besproocken 
hebben, het welcken ghemaict is anno XVc drieendetwintich, den VIIen junij ende 
is fan zijn pastoor heer Symon, deur begeerte van hem ende van acht orkenen 
byzeeghelt, ende die inholdt van dat sulffste testament, aenghaende de institutie 
fan die vicarie, is aldus ghelegen. Als dat hij alle zijn landen, renten ende steeden, 
legghende in Haeye goedt ende Meylis ghoedt tho Geins in Wommels ende 
alle die landen dair Hille naeghelaeten heefft tho Offingawyer, ende alle huys 
(f. 20r) steeden binnen Zneeck, zullen weesen tot een nye lyen ende prooven 
thoe Goltum bij Sneek, in [411] die ere Gods, ende als Hille executoers, thoe 
weten: meester Edo personer to Bosum ende Schelte van Lyuckema heerschip 
te Sneeck,1133 Hidde Claes zoon ende Gerbrandt Buwes zoon, dat ordineeren, 
daer een priester op thoe wesen thoe euige daghen, die foer Hille zyel ende al zyn 
fryenden zielen zal bidden.
Meerder kennisse ende wetenschap heb ick hier nijet aff cunnen gecrijghen, 
wairomme ick op mijn genadige heeren bygheer, dat zij nuu foertaen zulffs willen 
neerstige inquistie doen, omme dit zulffste tot een goet effect te brenghen.
Syt Godt Almechtich bevolen, den ic voor u neerstich wil bidden.
Amen.

(f. 20v) Nieuwelandt

Dyt zijn die patroons landen opt Nyeuwlandt.

Item int eerst, elff pondemaeten in Aucke Lous saete, die ghelden toe huyr 
sestehalve gouden gulden.
Item in Fed Jeltis landt, int Cortlandt, vier pondematen, suydoest an die Carn 
Laen, die noerd eynd in Minne landt, ende ghelt nuu twee golden gulden te huyr.
Item fyff pondemaeten op die Heyde, die suijd eynd an Hottinga terp, die noorder 
eynd aen (f. 21r) her Tyaerde landt, ende gelt the huyr dardehalve enckel gl.
Item fyff pondemaeten in Haye Take zoon gueed, ende is nijet uuytdeeld ende 
leydt oock nijet over hooch ende leech, maer dair is questie in, gheldt thoe huyr 
dardehalve goldt ghulden.

1133  De tekst ‘meester Edo t/m te Sneeck’ is later toegevoegd.
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Item zevendehalff pondemaeten in Hylck Simckis zaete,1134 is nijet uuytdeeldt, 
gheldt thoe huyringhe drie golden ghulden.
Item twee pondemaeten [Beytze camp] aen die Kerck[laen nae]1135 (f. 21v) 
Hottingha, geldt een gholden gulden the huyr.
Iterm, een halve pondemaete in Lamberts zaete, die suijder eyndt aen die Hooghe 
Dijck, die suijder zijd aen Wyaerdama terp, ghelt te huyr VII stuvers.
Item een halve pondemaete in Abbaghae toe Syten terp, gheldt thoe huyr vier 
stuvers.
Item een halve pondemaete, leggende in Abbegae inder saete, dair Agghe Jelle 
zoon op woondt, doet syaers [thoe h]uyr:1136 VI stuvers.

(f. 22r) Dyt zijn die pastorie proevens landen vandt Nyeuwelandt.

Item int eerst, XI pondematen, die noordereynd loopt an die Rijd, die zuijder 
eyndt loopt aen die pastoors huijs.
Item neeghen pondemaeten, die noordt eyndt loopt aen die Rijd, die zuijdooster 
zijde an die Kerckwech, affter Obbe Jw zoons huijs.
Item zeeven pondemaeten myn vyff off zes eynsen, die noorder eynd aen die Carn 
Laen, die zuijdereyndt aen die Rijd.
(f. 22v) Item zeeckere halve herne, weet nijet zeecker hoe groodt, aen die Coernlaen 
opt noord eynde, daer die pastorie die darde paert van toebehoordt.
Item een pondemaete op Hottinga terp, rondom in Hottinga landt.
Item een pondemaete op die Heyde, opt zuydtwester eynde aen Hottingha terp.
Item acht eynsen, met zuydwester eyndt an Lolcke Hiddes heem.
Item VII pondematen, hietende die Spylcampen, legghende after Ids Allerts huys.
(f. 23r) Item zeeven pondematen, heetende Zydts Fenne, mettet zuyd eyndt aen 
die Kerckwech, met noordeynd aen Eepe Ynthies landt.
Dese landen bruyck ick zelver ende weet nijet zeecker die jaerlixe waerdie off 
incompste.

Item Jasper ende Rompck, meyers in dese naescreven landen, ende hooren tot die 
voorschreven pastorie.

1134  Hierna doorgehaald ‘anderhalve’.
1135  Een stuk van de bladzijde is afgescheurd, daardoor is een deel van de tekst niet leesbaar. 

Volgens Van Leeuwen (‘Verbeteringen en bijvoegsels’, p. 6) zouden die woorden op de plaats 
van de hiaten moeten staan; hij heeft zich hierbij gebaseerd op de kopie van het handschrift.

1136  Een stuk van de bladzijde is afgescheurd.



813

Item int eerst, vierentwintich pondemaeten, die noorder eynd aen die Dygeltille, 
die suijder eynde aen die Kerckewech.
(f. 23v) Item thien pondemaeten leechlant buyten dijck, rondtom in Wybe Bentys 
landt.
Item uuyt die huyssteedt, neeghen stuvers.
Item sesthien pondemaeten, die westereynd aen voers. finne, die zuijder zijde aen 
die Kerckewech.
Item elff pondemaeten buijten dijck, met die eene eynd an Rein Serre laen, met 
die ander end an Tyepke Hessels landt.
Item twee pondemaeten opt landt, (f. 24r) met die suydwester herne aen 
Blancxtera terp, mey die noord an Dieplandt.
Item een pondemaete opt landt, op suydooster eynd aen Blanxtera terp, opt 
noordt Greet Inthie weduwe.
Item I pondemaete in Hottinga groet terp, rondom in Hottinga landt.
Item een pondemaete in Douwe Acker.
Somma LXVI pondemaeten geven te huyr dit incommende jaer, achtendedertich 
enckel gl., frij gheldt.

(f. 24v) Item Aucke Fopcke zoon, meyer in deese landen, ende hoeren thoe die pastorie.

Item over al, in somma heeft die pastorie in die zaete fyftich pondemaeten ende 
[412] en kan men nijet zeggen die naestleghers om die patroon, dwelcke leght 
met elff pondemaeten dairin.
Somma vyftich pondematen; zal dit jaer gheeven XXVII gouden gulden, frij 
gheldt.
Item Wytthie Siucke zoon zeeven pondemaeten, gheefft te huyere vierdehalve1137 gl.
(f. 25r) Item twee pondemaeten in Jeldte Buues guedt, voor dat huijs, zoo men 
zeyt, ende die dardepart van een pondemaete, gheefft te huyre vyffendedertich 
stuvers.
Item die dardepart van een pondemaete in Wyaerdema, zes stuvers, dus lange 
boerdt.
Item Wouter Eepe zoon, twaelff stuvers pacht.
Item Jarich Jacobs zoon, elftehalve stuvers pacht, gheeven niet.
Item Hottingha staeten, sestien stuvers pacht.
Item Haeytze Ju zoon, een halve (f. 25v) pondemaete, ses stuvers, leght in die Nye 
Fenne.
Item Epe Inthies, vyff stuvers pacht.

1137  Hierna doorgehaald ‘stuvers’.
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Item Epe Piers zoon, die darde part van een pondemate, VI stuvers.
Item Pier op Hundyge Dijck, een halve pondemaete, ses stuvers, dus langh gheeven.
Item uuyt Sipperde staethen, achtien stuvers.
Item uuyt Intama staeten, twaelff stuvers pacht.
(f. 26r) Item thoe Oostereynde, voor die dardepaert van een halve pondemate, 
twee stuvers.
Item Epe Wall, vyff stuvers, geeft nijet.
Item uuyt Epingha staeten, achtien stuvers, gheeven nijet.
Item uuyt Hiddema, IX oude blancken, gheeven nijet.
Item Eepe Eepe zoon, vyff stuvers pacht, in zijn moers landen.
Weet nijet dat ick willens yet bezweeghen heb, dan ons wort wel bezweeghen ter 
aventuyre, dair ic nijet aff weet.

(f. 26v) Die vicarie landen opt Nyeuwlandt.

Dat corpus, neeghen pondemaeten.
Item ses pondemaeten.
Item zeeven pondemaeten.
Dese landen leggen by huys an die laen, die nae die kerck toe gaen, die ander zijde 
an Sicka Syncka zoon landen ende int west.
Item buyten dijck vyff pondematen, leggende aen Agge Pyers zoons land die 
eene zijde ende endet int west op die Feerswall ende int oost an her Kempo 
prebendarius land an, op dye noorderzijd Zyts Bottinghae XII.
Item drie pondemaeten in Diepland, (f. 27r) dat endt int oost aen Aucke Fopke 
zoon landt, westwerdt an Douwe Synnes zoons landt ende kosters landt, die eene 
zijd an Quageleed,1138 die ander eynd an Hertkerder Dyedlandt.1139

Item een pondemaete op die Heyddye, een sijd an pastoors land, die noorder 
eynde an Foeckel Inthies Kromme Acker, die ander zijd aen Wybe Baytya syns 
land.
Item dese pondemaeten ghelden elck een golden floreenen.
Item acht eynsen, leggende an Lolck Hyddis weduwe landt, dat ander aen Claes 
Boetsma (f. 27 v) landt.
Dyt landt, met die steed dair die landtzaedt op woondt, met die eesster daer an, 
ghelt een golden floreenen.
Item Dyeplandt, III½1140 pondemaete, leggende bij Oldeclooster in Spytalygher-

1138  Quadige glee of Quade glee; stuk land bij Nijland: Kalma, ‘De Geau’, p. 43, en Winsemius, 
‘Nammen om en by Nijlân’, p.11.

1139  Mogelijk een fout van de kopiist en wordt hier ‘Dieplandt’ bedoeld.
1140  Doorgehaald ‘vyftehalve’.
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landt, ghelden alheel zeeven oort ghuldens, ende Lol Heris weduwe bruijct dat.
Item Douwe Acker, een pondemate, an die noordtzijde Lolck Hidde weduwe, 
die zuijder zijde pastoors pondemaeten, int west die laen Kerckpadt, een golden 
floreen.
Wytthie Syoucke zoon veerthien [pondematen], (f. 28r) ghyen bescheyden landen, 
wandt tot die saete Musel hooren mennich landtheeren ende zijn onghescheyden 
landen ende ick heb ontfanghen achtien stuvers die pondemate, dat ghelt die 
pondemaete.
Wybe Bencx een pondemaete buijten dijck, andt end van Ids Alberts zoons land 
vyff pondemaeten, nuu off sloot, dat ander eynde an Wybe voorschreven landt.
Item Melcher Sipperda landt, met Melchers erven, negenentwintich st., als 
ick ontfangh, zoo mach ic daer mede coopen, ick wyl nijet toe recht claeghen, 
dairomme ontfangh ick weynich ende desghelijck (f. 28v) met meer schuldenaers, 
als nae.
Item Pier Sicka zoon een half pondemaete in zijn zaet, twaelff stuvers.
Jarich Jacobs zoon elff stuvers, sonder al bytal langh schulden.

Memorie van dooden

Buwa Peecke zoon vier stuvers, ick hebt die kerck gheeven, ick mochtet nijet 
crijghen.
Hessel Tyepke zoon, eeuwich memorie, neeghen stuvers, zonder bytal.
Sybbel Inthie dochter in Oostereyndt, twee stuvers.
(f. 29r) Meister Watthie geeft vyff stuvers van drie eynsen, in zijn landt by Iga 
Tille.
Syts Bottinga XVI st., memorie.
[413] Jelte Buwa zoon VII stuvers, in zijn saete.
Epa Inthia zoon gheff1141 ses stuvers.
Hiddama, ses stuvers.
Item Hayttya Jouws zoon, ses stuvers.
Item Epa Tetten VI stuvers, in zijn saet.
Item Wopke Hayttya zoon, drie st.
(f. 29v) Hans Sybrens zoon drie st., in zijn saet.
Item Jasper Obba zoon negen st., van zijn huys steedt.
Ids Allerts vyff stuvers, in zijn zaete.
Jochijn Hagen ende Epa Hagen V½ st., in hoer zaete.

1141  Verbeterd uit ‘gheeff ’.
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Wouter Epa zoon VI stuvers ende foer zyn faer, moeder ende zuster, Epa Epa 
zoon: vyff st.
Item ick weet nijet meer; isser meer, die onthoudent mij, wandt ick wil rechten 
tegens jemandt, (f. 30r) al kan ick nijet krijghen, men macht versoucken inden 
olden aenbrengh foer mijn tijden, ick hebbe gheen registeren gevonden, dyt heb 
ick befraecht.

Die prebende op het Nyeuwlandt.

Aengaende hetgheen dat ick zelvis bruyck, zoo heb ick zes off nae zij mij zegghen 
sevendalve pondemaet fenlandt, met die wester zijde aen die laen ende met die 
oosterzijde aen die pastoors landt ende thyendehalve pondemaete meedlandt, (f. 
30v) legghende met die westereynd an die Middebuech ende met die zuijderzijde 
an Botte Ackeren.
Item zoo isser een stuck landts ende is geheeten Ricxt Fen, ende is nae inhoudt 
fandt deels register neeghen pondemaeten, loopende met een swaed acker andt 
Breedpad ende met1142 die ander eynde an Tzyaerde Dijck, an die noorderzijde 
Douwe Buwis met sijn fen ende an die suijderzijde Broer Haukes met sijn fen, 
ende hoert in Volgaester1143 aenbrengh, wordt huyrdt voer neghen1144 floreenen.
Item zeven pondemaeten ende twee (f. 31r) eynsen, die dardehalffve legghende 
binnen dijck, met die eene end lopende opt int noord an die Koern Laen ende 
met die ander eynd int zuijdt aen die Rijd; twee pondemaeten binnen dyck, op 
die [...]1145 ende acht eynsen, op die Langhe Verren oft oudt zeedlandt.1146

Ende bet twee pondemaeten leeghlandt buijten dijck, Agge Piers zoon aen de eene 
sijd ende Sicke Siucke zoon aen die ander zijde, verhuyrdt voor zeven floreenen.
Item noch vyff pondemaeten, die twee opt landt op die Lange (f. 31v) Verren 
ende drie int Dyeplandt, voor vyff floreenen.
Item beth veerthien eynsen, leggende yn ander landt begrepen by Dyghe Tille, 
een floreen.
Item Pier Sicke zoon op Huyne Dijck, een halve ponsmaete, eenen halven gouden 
gulden.
Item van Hottnya, sesthien stuvers pacht.
Item Wouter Eepe zoon, achtyen stuvers van pachten.
Item uuyt Wyttse Siucke zaet, XII stuvers pacht.

1142  Hierna doorgehaald ‘een’.
1143  Verbeterd uit ‘Wolgaester’.
1144  Hierna doorgehaald ‘stuvers’.
1145  Niet ingevuld.
1146  Hierna doorgehaald ‘ende bet tv.’.
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(f. 32r) Item uuyt Jelte Buwes saete, die dardepart van een pondemaet, ses offt 
zevendehalve stuvers.
Item Epe Ynthies, ses stuvers pacht.
Item in Wyaerdema die dardepaert van een ponsmaet, ses oft sevendehalff stuvers.
Item uuyt Eepe Piers zoons saete, die dardepaert van eene ponsmaete, ses stuvers.
Item Haytzie Ins zoon ses stuvers, een halve ponsmaet.
Item uuyt Obbe Jw sins huyssteed, negen stuvers.
(f. 32v) Item thoe Eestereyn die dardepaert van een halve pondmaet, twee st.
Item van Eepe Wael vyff stuvers.
Item V stuvers van pastoor van een halve hoorn, die ons onder ons drie toecompt, 
leggende in zijn landt.
Item Agge Piers zoon zes stuvers, van pacht.
Item Jasper Obbe zoon derthyen stuvers, van een halve ponsmaet of XIII eynsen.
Dyt is die kennisse ende weet van die landen ende pachten, (f. 33r) hoorende tot 
die prebende van het Nyeuwlandt, naer mijn, heer Kempo, nu wonachtich daer 
op, beste weeten, als zoo ick hebb bevraeght.

Tyallehuysum

Dyt zijn die landen ende pachten, die den patroon aldaer thoecoomen.

Int eerst, veerthien pondemaeten, leggende over hooch ende leegh in Buwe 
Sythiema ghoedt, (f. 33v) dair die van Thabor landtheeren aff zijn.
Item in Ballinghwyerstera saetha, dair Sijbe Oeghe zoon nuu ter tyt op woondt, 
achtehalve pondamaete.
Item noch vyff pondamaeten, geheeten die Heylighe Camp, streckende myt 
die suydoester zijde aen die pastoors fenne ende myt den noordewestersyde aen 
Ballinghwyerstra Lutke Fenne.
Item noch een pondamate, leggende in pastoors fenne, alst1147 voorschreven is.
(f. 34r) [414] Item seeven stuvers uuyt Foeckema ghued, dair Jan Bockes nuu ter 
tyt op woondt.
Item twaelff stuvers uuyt Jan Hotthies guedt.
Somma twintich karolus gulden ende VI stuvers.

Dyt binnen die landen ende pachten toebehorende die pastorie tot Tyallehuysen, 
overgegeven nae hluyt Keyserlycke Mayesteyts placaet, die welcke ick heer Tzalingh 
Hendrix zoon nuu ter tyt bediene.

1147  Hierna doorgehaald ‘daer’.
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Int eerst, een stuck graslandt, (f. 34v) groot wesende vier ende twintich ponda-
maeten, streckende myt die zuydwester zijde aen Tyallehuystra Laen ende myt 
den suydoostereyndt aen Buwo Sytthiama grootmoeders landt.
Hyer in heeft die patroon Sint Johannes een pondemaete.
Item noch vyfthien pondamaeten maedlandt, streckende met den zuydwester 
zijde aen dat graslandt voorschreven ende met den noordoosterzijde aen Feycke 
thoe Kylewyers Fenne.
Item noch vyff pondamaeten maedlandt, legghende in middel van (f. 35r) een stuck, 
gheheeten die Flayle, streckende den noorder eyndt aen dat graeslandt, hier booven 
benoempt, ende myt den zuyder eynd aen die pastoors landen van Ysbrechtum.
Item noch zes pondemaeten maedtlandt, streckende myt den suydwestereynd 
aen die Hooghe Dijck ende myt den noordoester eyndt aen Tyallehuystera Laen, 
welcke landen bij mij worden gebruijckt ende wandt dat graeslandt ende die 
vyffthien pondemaeten voorschreven totten meestendeel leech ende1148 platlandt 
is, alsoo datse bij natte jaeren nijet meer als halve landen sint, alzoo datt ick 
die landen mit den pachten, (f. 35v) hier beneden benoempt, sommeer ick offte 
weerdeer ick op acht ende twintich karolus guldens.

Dyt zyn die pachten.

Int eerst, uuyt Buwo Sytthiama gued, dartich blancken.
Item uuyt Dijckxster Kuna ghuedt, vierentwintich stuvers.
Item uuyt Foeckema goedt, daer Jan Bocke zoon nuu ter tyt op woont, seeven 
stuvers.
Item uuyt Goytthie steed, daer Jacob Aucke zoon nuu ter tyt op woondt: IIII½ 
stuvers.
(f. 36r) Item uuyt Goslick Jans zoons goet, veerthien stuvers.
Item uuyt Jan Hotthies ghuedt, XI stuvers ende een oordt.

Oppenhuysen

tAchtervolgen den mandamente gesonden van den Keyserlicke Mayesteyt tot ons van 
herwairt over in Vrieslandt, omme thoe conscribeeren alle landtrenten der gheestelijcke 
landen, zoo hebben wy Obbe Sytthies, (f. 36v) pastoor in Oppenhuysen, Goffe Pyers 
zoon Bonninga, A. Zyaerda heerschip, Lou Egle zoon, Ypke Ferte zoon, kerckvoughden 
in Oppenhuysen voorschreven, den landrenten des patroons, by ons verhuyrd, alle nae 
onse beste verstandt als gehoorsaeme ondersaeten beschreven.

1148  Er staat bij vergissing tweemaal ‘ende’; het eerste ‘ende’ is later doorgehaald.
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Inden eersten, achtiendehalff pondemaeten graeslandt, te weste van den Kercke-
dijck, aen meenich diversche cleyne stucken.
Item thyen pondemaeten hoylandt, oock te weste van den voors. Kerkedijck.
(f. 37r) Item drie pondemaeten hoylandt, te weste van den Kerckdijck voor-
schreven.
Item darthien pondemaeten hoylandt, op toost vanden voors. Kerckedijck.
Dese voorschreven landen heeft gehuyrdt1149 Syurdt Joucke zoon voir twaelff 
golden floreenen.
Item noch heeft de voorschreven patroon in Oppenhuysen twaelff pondematen 
graeslandt, op toest van den voorschreven Kerckdijck.
Item thyen pondemaeten hoeylandt, (f. 37v) oock opt oost van die voors. Kercke 
Dijck.
Dese voorschreven landen, hebben gehuyrdt Here Wijbe zoon ende Jan Forgher 
zoon, tsaemen voor seeven golden floreenen.
Item noch heeff die voorschreven patroon drie pondemaeten hoeylandt, legghen-
de op Boynsloot in Tuallingherghae, twelck Baucke Gherrijts zoon heefft gehuyrt 
voor eenen golden gulden.
Item noch heefft die voorschreven patroon zes pondemaeten graslandt, legghende 
in Ypke Feyte zoons (f. 38r) zaete, twelcken Ypke voorschreven gehuyrdt heefft 
voor twe golden gulden, twelck voorschreven ses pondemaeten in foortijden 
bennen overgegeven, met den landen leggende in Ypke voorschreven zaete.
De somme der voors. landrenten1150 des patroons voorschreven, twee ende twin-
tich gouden gulden.

[415] Dese naegeschreven landen behooren den pastorie van Oppenhuysen ende 
worden bewoondt van heer Obbo Zytthies zoon, uuyt der oorden van den convente 
van Hospitael.

(f. 38v) Dese naegeschreven landen leggen op twest van de Kercke Dijck.

Item fyer pondemaeten graeslandt met den westereyndt aen acht pondemaeten, 
behoorende den selffden pastorie, den ooster eyndt an den voorschreven dijck, 
met den suijder zijde an Goffe Pyers zoons landt, den noorder zijde op des 
pastoors slootswal.

1149  Er staat bij vergissing tweemaal ‘gehuyrdt’; de tweede keer is het woord in de tekst doorge-
haald.

1150  Verbeterd uit ‘landenrenten’.
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Item acht pondemaeten graeslandt, met den westeynde an fyer pondemaeten 
hoeylandt, geheeten den Wyer, den oostereynd anden voors. fyer pondemaeten, 
beyden sijden als den fyer voorschreven.
(f. 39r) Item fyer pondemaeten hoeylandt, geheeten den Wyer, metten westereynde 
in neeghen pondematen hoeylandt, geheeten dat Haenlandt, met den oostereynd 
aen den voors. acht pondemaeten, met beyden sijden als den voorschreven landen.
Item negen pondemaeten hoeylandt, gheheeten dat Haenlandt, met den 
westereynde aen Jouckema landt, den oostereyndt aen den Wyer voorschreven, 
beyden zijden als de voorschreven landen.
Item anderhalve pondemaete hoylandt, gheheeten den Watercamp, met den 
(f. 39v) westereyndt op den Wymmers Wall, den oostereyndt int Haenlandt 
voorschreven, met den suijderzijde aen Goffe Pyers zoons landen, den noorder 
zijde aen den Crucebroers landen.
Item noch anderhalve pondemate graslandt, met den westereynd int Haenlandt 
voorschreven, met den oosterend an anderhalff pondemaete, behoorende die 
pastorie voors., met den suyder zijde op den slootswal voorschreven, den noorder 
zijde inden Crucebroeders voorschreven landen.
Item noch anderhalve pondemaete gras (f. 40r) landt, met den westereynde an 
den anderhalve pondemaete voorschreven, met den oostereynd an een halff 
pondemate behoorende der pastorie voorschreven, den suijder zijde op den 
slootswal voors., den noorder zijde an den patroons landen.
Item een halff pondemaete hoeylandt, met den westereyndt aen den anderhalff 
pondemaete voors., met den ooster eynd an den voors. dijck, met den zuijder 
zijde op den voors. slootswal, met den noorder zijde an den patroons landen.
Dese voorgeschreven landen1151 (f. 40v) heeft gehuyrdt Heere Hille zoon, voor een 
somme van penninghen, als voor seven golden gulden.

Dese naegeschreven landen leggen opt oost vanden Kerck Dijck.

Item een pondemaete graeslandt, met den westereynd aen den voorschreven 
Kerck Dijck, met den ooster eynd aen ses pondemaethen, behoorende Goffe 
Piers zoon, met de suijder zijde aen Pyer Jans zoons huys, met den noorderzijde 
aen des pastoors huys.
Item negen pondemaeten graslandt, (f. 41r) met den westereynd op den Feerswal, 
met den ooster aen drie pondematen hoeylandt, behoorende de pastorie, met den 
zuijderzijde op den pastoors slootswal, met de noorder zijde aen vicarius fenne.

1151  Er staat bij vergissing tweemaal ‘landen’; de tweede keer in de tekst weggelaten.
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Item fyff pondemaeten graslandt, met den vestereynd op den Feerswal voor-
schreven, met den oostereynd op den Puelswal, de zuijder zijde an Goffe Pyers 
zoons fenne, den noorder zijde in Goffe Piers zoons zes pondemaeten, die Reyn 
Douwes in huyringhe heefft.
Item drie pondemaeten graeslandt, met den westereynde op den (f. 41v) 
voorscreven Puelswal, met den oostereynde an Stuflandt, den suijderzijde aen 
Goffe Pyers zoon voorscreven fenne, den noorder zijde op voors. slootswael.
Item een pondemaete graslandt, met den westereynd aen drie pondemaeten 
hoeylandt, behoorende den pastorie voorschreven, met den oostereynd in Hoytte 
Oelle an fyer pondematen, behoorende Sipke Ogemens erven, den noorder zijd 
in twee pondemaeten, behoorende den pastorie voorschreven, den suijder zijde 
op den voorscreven slootswal.
Item drie pondemaeten hoeylandt, (f. 42r) met den westereynd aen pastoors 
neeghen voorschreven pondemaeten graslandt, met den oostereynd aen den eene 
pondemaete voors., den zuijder zijde op den voorscreven slootswal, met den 
noorderzijd aen den vicarius fenne.
Item twe pondemaeten hoeylandt, met den oostereynd an Hoyte Oelle, met den 
westereynde aen pastoors neeghen voorscreven, den noorder zijde an den vicarius 
fenne, den suijder zijde an den drie pondemaeten hoeylandt voors.
Item een pondemaete int Stuflandt, (f. 42v) den oostereynd an Scharstuck, den 
westereynde an Hoyte Oelle, den noorder zijde aen fyer pondematen voorschreven, 
behoorende Sipke Ogemens erven, den suyder zijde int Stuflant.
Item twee pondematen hoylandt, met den westereynd an Hoyte Velle, den ooste-
reynd an fyer pondemaeten, behoorende de pastorie, den noorderzijde an derde-
halve pondemaeten, behoorende den vicarius, den suijder zijde op den slootswall.
Item fyer pondematen graslandt1152 met den [416] oostereyndt int Scharstuck, 
met den westereynd an den twee pondemaeten voorschreven, den suijder (f. 43r) 
zijde op den slootswal, den noorderzijde an dardehalff pondemaete, behoorende 
den pastorie voorscreven.
Item dardehalff pondemaete hoeylandt, den ooster eynde aen den vicarius derde-
halff pondemaeten, den westereynd aen seventhien pondemaeten, behoorende de 
pastorie, den noorder zijde op Hans Outghers slootswal, den suijder zijde aen den 
fyer pondematen voors., behoorende der pastorie.
Item fyff pondemaeten graeslandt, gehieten dat Scharstuck, met den wester 
eyndt an den fyer pondematen voorschreven, den oostereynd aen den seventhien 
pondemaeten, behoorende (f. 43v) den pastorie, den suyder zijde aen Stufflandt, 
den noorderzijde aen Hans Outghers acht pondemaeten.

1152  Later toegevoegd.
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Item seventhien pondemaeten hoeylandt, geheeten den Grote Schar, met den 
westereyndt andt Scharstuck voors., den oostereynde op den Gauvals,1153 den 
suijder zijde aen Syerck Heres acht pondemaeten, den noorder zijde aen Hans 
Outgers acht pondematen.
Item een cleyn stuck reydlandt, ongemeeten, omtrendt een pondemate groot, 
met den westereynde aen Pastoors Kerckwech, met den (f. 44r) oostereynd op 
den Feerswal, met den zuijder zijde aan pastoors huys, met den noorder zijde aen 
Dirck Hottzis huijs.
Dese voorschreven landen heefft gehuyrdt Pyer Jans zoon, voor een somme van 
penninghen, als voor fyertien golden ghuldens.

Achtervolgende dat placaet, gedaen bij Keyserlycke Mayesteyt, angaende dat stuck 
vanden beneficien ende limitatien vanden prebenden in Oppenhuysen.

Item in den eersten, sestien pondemaeten aen gebroocken leechlandt, legghende 
(f. 44v) myt die suyder zijde aen die pastoors neegen pondemaeten unde myt die 
noorder zijde aen Hans Outgers landt.
Item noch dardehalve pondemaeten legghende myt die noorder zijde aen Hans 
Outgers landt, myt die zuijder zijde aen die pastoors twee pondemaeten.
Item noch een pondemaete leggende myt die zuijder zijde op Heere Wybe zoon 
wall unde myt die noorder zijde aen Broer Dircx zoons landt.
Item noch een halff pondemaete, leggende op Feye Slootswal.
(f. 45r) Item noch zes pondematen, leggende myt die suijder zijde aen Hille Pieter 
zoons landt ende myt die noorder zijde aen Otte Sicke zoons sex pondemaeten.
Item noch een pondemaete, legghende rondtomme myt alle canten in die jonger 
priesters landt.
Item noch drie pondemaeten, myt die suyder zijde aen Hille Pieters zoons landt 
unde myt die noorder zijde aen die possessie egen landt.
Item noch twee pondemaeten, leggende myt die noorder zijde aen Ite Pyer (f. 
45v) zoon landt unde myt die suijder zijde op die Kerckslootswal.
Item noch twee pondemaeten, hyetende die Voeghel Dall, leggende myt die zuijder 
zijde aen die patroons landt ende myt die noorder zijde op die Kerckslootswaell.
Item noch anderhalve pondemaeten, legghende op die Slootswall unde myt die 
suijder eynde unde met den noorder zijde aen Hille Pyeters zoons landt.
Item noch vierdehalve pondemaeten, leggende op die Kercksloots (f. 46r) wall 
unde myt die noorder zijde an Ite Pyers zoons landt unde myt die suijder zijde 
aen Itte Pyers zoons landt.

1153  Lees ‘Gausval’.
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Item noch een halve pondemaete, leggende in die Scheer, die Ite Pyers zoon nuu 
ter tyt bruckt.
Item noch drie pondemaeten, leggende myt die zuijderzijde aen Ite Pyers zoons 
landt unde myt die noorder zijde aen Baucke Gerrijts landt.
Item noch drie pondemaeten, leggende myt die zuijderzijde aen Bauck (f. 46v) 
Gerrijts zoons landt unde myt die noorder zijde aen Jets Doytze landt.
Item noch een halve pondemaete, liggende myt die oestereyndt aen Otte Sicke 
zoons landt unde myt die wester eynde aen die possessore landt.
Item noch drie pondemaeten, liggende myt die noorder zijde aen Jets Doeyttzies 
landt unde myt die zuijderzijde aen Otte Sicke zoons landt.
Item noch een halve pondemaete, leggende tusschen dye twee dijcken.
(f. 47r) Item somme vanden voors. landen is drieënvyfftich pondemaeten, nae 
mijn alder beste wetenschap, unde ghelden thoe huyr nuu ter tyt XIII½ goldt 
gulden unde hebben alleer all min ghegolden unde solden nuu ter tyt wel een 
ghulden offte twee thoe meer thoe huyr gelden, by alsoo danige jaeren alst nuu 
geweest zijn unde alsoe balde alser quaede jaeren coomen, zoo geldese thoe myn 
thoe huyr terstondt.
Item inden eersten zoo zal bruken Rincka Hille zoon vier ende twintich 
pondemaeten, dyt in coomende jaer, unde sal gheeven thoe [417] huyer VI 
golden gulden, aen gebroocken landt ist.
(f. 47v) Item Johannis Gercke zoon die bruyct nuu ter tyt twaelffve pondemaeten 
voor drie golden gulden, welcker land is haenlandt ende ander gebroocken 
stucken ende stollen.
Item Syeurdt Joute zoon bruyct drie pondemaeten unde gheeft thoe huyr een 
golden gulden.
Item Willem [...]1154 die bruyckt thiendehalff pondemaeten voor dardehalve 
golden guldens.
Item Ite Pyers zoons die bruyckt vyerdehalve pondemaete voor een golden 
gulden, oock aen gebroocken leechlandt unde noch (f. 48r) zoo boert diezelve 
priester uuyt een ander saete vier golden gulden myn vyer stuvers pacht rynten, 
welcker landen overgegeven zijn tot die voorschreven saete, die welcker nuu ter 
tyt [bruycken] Wol unde Lamck zijn huysfrouwe, wonende thoe Opmahuysen.
Onder stondt geschreven: Opmahuysen.

1154  Niet ingevuld.
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Uuytwallingergae

Patroon.

Anno Domini MCCCCC ende XLIII.

Item int aerst, darthien pondematen (f. 48v) leggende oppe Gauwswaell met die 
wester eynd ende myt die oostereynde oen die Hincte1155 Holle.
Disse pondamete gelden een coopmans gulden, huyrman Atte Sybrants zoon van 
disse voors. darthien pondemaeten.
Item noch vierdehalve pondemaeten in de Groote Batue, daer Tyetie Jacobs zoon 
heeft hadt die foer een coopmans gulden die eene pondemaete.
Noch een pondamate oppe Doltswall, welcker heeft gehadt Syno Engle zoon 
voor een coopmans gulden.

(f. 49r) Disse voorschreven landen coomen die patroon landen in, in Tualingerga.

Disse landen wirden opgeroepen op die Pynxcter maendach, uuyt die hoochste prijs 
gedreven Santus Haermetus.

Dit zijn die landen van die pastorie in Wtwallingerghae.

Item die Groote Fenne, sesthien pondemaeten in den Sassenssche aenbrengh, 
nu vyfthien pondemaeten, een vandt waeter affgeslagen, ten noorden van Pieter 
Willems zoons (f. 49v) fenne Hospitaels landen, ten westen den Kerckwech.
Item zes pondemaeten fenlandt, in den Sassense aenbrengh, nu V, affgeslaeghen 
fandt water, ten oosten fan den pastoors huys, ten suyden van Syne Engles fenne, 
den pastoor bruyckt selven, toe huyre twee golden guldens.
Item anderhalve pondemaete ten noorden fan Boynsloot ende het heet den Noor-
derschar, ten oosten den1156 Wymerts, afslagen1157 in den Sassens aenbrengh1158 
IIII pondemaeten.1159

1155  Lees ‘Hincxte’.
1156  Hierna doorgehaald ‘jongerschap drie pondemaeten’.
1157  Later toegevoegd ; hierna doorgehaald ‘vier’.
1158  Er stond eerst: ‘in den Sassens aenbrengh thien pondemaeten affgeslaghen’.
1159  Hierna doorgehaald: ‘Item drie pondemaeten maedtlandt’; in de marge staat ‘+a’.
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Item int Dercklant VIII pondemaeten maedtlandt, ten westen fan den Wymerts 
ende ten oosten den jongerschip III pondemaeten, inden Sassens aenbrengh X 
pondemaeten, afgeslagen.1160

(f. 50r) Item drie pondemaeten maedtlandt inden Grooten Oort, den westersijde 
op den Nye Wechswal.
Item drie pondemaeten maedtland in den Rijdes Schar, dy noorder eynd op den 
Wasinga Rijdswal, den zuijdereynde op den Kerckegews wal.
Item drie pondemaeten maedtlandts bij Focke Wyel, den oosterzijde bij Sybbel 
Hoytis neegen pondemaeten, den wester zijde an Focke Wyel.
Dese voorschreven landen1161 booven, behalven ses, bruycket Tzyepke Tyepke 
zoon foer een (f. 50v) somma fan penninghen, als neegen goldt ghuldens, de 
pondemaete sint neghenendertich.
Item elff pondemaeten fenlandt, in den Sassensche aenbrengh XIII, affgheslaeghen, 
ten noorden van Boeynsloot ende ten suijden van Syne Englis fenne, Harman 
Marten zoon heefft se thoe huyr, als voer vier goelt ghuldens.
Item vyff pondemaeten maedtlandt, den noorder zijde op den Wyertswal, den 
suijder zijde is die Groote Oort.
Item drie pondemaeten maedlandt (f. 51r) in die Cleyne Horne, den oosterzijde 
op den Doelswal, den westerzijde aen Tyepke Tyepke zoons Croem Landt.
Item een pondemaete in die Langhe Warren, die een sijde aen heer Jelle pondemaete 
in den Hommerts, ende dissen boven voorschreven neegen pondemaeten bruyckt 
Syne Englis soon voer drie1162 goldt ghuldens.
Item dissen voorschreven landen moechten wal meer ende grooter huyre ghelden, 
maer ick zye aen1163 den schamele huyrluyden ende den (f. 51v) daegelycxen cost 
thoe kryghen in den warlt ende zije hebben oock min gholden.

[418] Dit zijnnen die landen die tot die vicarie offte prooven hooren van dat dorp ofte 
ghae, gehieten Uuytwallingerhergae.

Item achtien pondemaeten, leggende in Buwa ethlanden, met die noordereynden 
op die Kerckegauswal. Ende disse voorschreven landen mooghen nijet meer 
opbrenghen nae die roeden ofte maet als darthien pondemaeten, maer zij binnen 
bijden (f. 52r) Sassen tijden zoo hooch over geeven, op dat zij zoo veel toe liever 
een priester mochten kyesen.

1160   Voor deze alinea staat in de marge ‘+b’.
1161  Hierna doorgehaald ‘behalven’.
1162  Verbeterd uit ‘een’.
1163  Hier in de betekenis van ‘ontzien, sparen’.
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Item fyer pondematen int Eecklandt, met die noordereynde op die Waesgae 
Rijden wal.
Ende dardehalff pondematen andie Nye Fenne, met die oostereynde aen 
Hoornnes.
Item thien pondemaeten thoe zuijden, met die westereynden op dye Yeewall ende 
met die zuijderzijde op Haeye Scher Slootswall.
(f. 52v) Item anderhalff pondemaeten bij Syrck Dytthie zoon huijs, met die 
suijder zijde aen Sirck Dytthie zoon huys.
Ende desse ses ende dartich pondemaeten voorschreven ghebruijct Syrck Dytthie 
zoon, wonende in Uuytwallingergae, voor twaeleff gouden gulden.
Item drie pondemaeten in die Groote Baethue, met die westereynde op die Hoff 
Feerswall ende gebruijckt Wlbe Sybren zoon voor twee hoorns ghulden.
Item drie pondemaeten legghende (f. 53r) in XIII pondemaeten, met die ooster 
eynden an die Nye fenne ende gebruijkt Buwo Zybolts zoon in Uuytwallingergha 
voor twee hoorns gulden.
Item twee pondemaeten in Lolka Martens zoons landen, met die suyder syda 
aen Nyeclooster XIII pondemaeten ende gebruijckt Lolcka Martens zoon voor 
achtien stuvers.
Item een pondemaete op Boeynghs Slootswal ende bruijckt Wlcke Rincke zoon 
voor acht stuvers.
Item een halff pondemaete op (f. 53v) Boyngh Slootswal ende bruyct Athae Aggha 
zoon in Wtwallingerghae voor vyff stuvers.
Item noch een pondemaete in Feyte Rinthie zoons landt, met die zuijder sijde 
nae Feyte Sex Pondemaeten ende met die noorder zijde op die Slootswall ende 
bruyckt Feyta voorschreven voor neeghen stuvers.
Item noch een pondemaete in die Olde Fenne, in Gerrijt Sipke zoons twee 
pondemaeten, met die suijder zijde op die Wer Slootswall ende bruijckt Zyna 
Engla zoon (f. 54r) voor acht stuvers in Uuytwallingerghae.
Item achtien stuvers renten jaerlicx tot disse vicarie besproken ende gegheven in 
eertijden van Yepo Tyetthie zoon, heerschap in die Hommerts, ende zijn nae-
coemen tot aldus langh hebben betaelt, maer Pieter Homme zoon saliger ge-
dachten toe Slooten heeff desse renten holden foer hem ende heefft dair nijet 
willen van gheeven, ende sijn achtergelaten huysfrouw, Hys genaempt, die doet 
desgelijcx.
Item in voortijden sinnen die (f. 54v) pondemaeten besuaerder1164 in Uuytwal-
lingergae met pachtrenten, toe weeten, dat een yeghelijck pondemaete beswaerdt 
is met een schub, ende drie schubben maken een oort st.

1164  Lees ‘besuaerdt’.
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Ende dye kerckvooghden offte die gemeynte met malcanderen hebben dit brief1165 
ofte bouck vanden schubben wech gebrocht ofte verhuyt ende willen dair nijet 
van gheeven noch van weeten ende beloopt des jaers wel vyff offte ses fl. etc.
Item elcke huys in Uuytwallingerghae gheefft des jaers den vicario fyer stuvers, 
van offer ende (f. 55r) van tijden, ende beloopt omtrent vyer golden floreenen.
Item noch twaelff pondemaeten in Uuytwallingherghae, leggende in Moer 
Englis affterlaetene weduwe saete, besproocken ende ghegeven tot disse vicarie 
voorscreven van een eerlicke weduwe, gehieten Aath Bonya etc. Welke landen 
voors. Syna Englae zoon nuu ter tyt bruijckt om nijet, om yts nyet,1166 toe weeten, 
elcke pondemaete voor ses stuvers, tegens den wille ende consent des priesters, 
als doer een schandelijcke baer, in voortijden gemaict van twee priesters, die (f. 
55v) eene gehieten her Hera, pastoor in die Broeck ende is inden Heer verstorven, 
die ander gehieten heer Heerka, pastoor tot Lyonghae ende woont nuu ter tyt 
binnen den stad Woldrikum, thusken den vicarium, gehieten her Gisbert, ende 
sinen wederpartye Moer Englis. Ende disse Syna Engla zoon voorschreven holdt 
desse baer voor een eeuwich baer, voor hem ende zijn naecomende tot euwigen 
tijden, tot spijt alle pryesters die desse vicarie bedienen offte bedyent hebben, 
gelijckerwijs off desse baer voorschreven bij consent dat Hoff van Vrieslandt 
waire ghemaict ende geschyet, ende hy wil (f. 56r) den priester1167 gheen copie 
gheeven van disse baer voors. ende seyt dat die priester sall eerst een ghulden off 
twee met hem moeten verpleyten ende met dwangh desse rechts van hem moeten 
winnen. Ende disse Zyne voorschreven gebruijckt vrye landen, nae tenoer zijn 
baer voorschreeven, voor disse zes stuvers voorschreeven, ende alle schattinge van 
dijcken, van dammen, van propijnen ende wat daer op fallen kan offte mach, over 
hooch over leegh, dat is hij den priester anrekende, ende die priester crijcht zeer 
weynich in zijn [419] handt. Ende desse voorschreven landen zolden nuu (f. 56v) 
wel gelden thoe huyr jaerlycx die pondemaete een karolus gulden ofte dairomtrent. 
Wairom mijn aldergenadichste heeren, vanwegen Keyserlycke Mayesteyt, ick 
heer Dirck vicarius, bidt uwer genaede seer ootmoedelyck dat ghij jouw eens 
daerthoe wilde vooroitmoedighen ende eyschen den Synen voorschreven op 
tot juwer eerwairdicheyt toe coomen met zijnen baer voorschreven daer hij zoo 
vast op staedt. Ende soo zullen mijn genadigen heeren voors.1168 voorstaen ende 
verneemen alls voorschreven is. Datum den vyff ende twintichsten augusti, anno 
1543. Onder stondt gescreven: haer Dirck vicarius subscripsit.

1165  Hierna doorgehaald ‘ende’.
1166  Waarschijnlijk een fout (hapering) van de kopiist.
1167  Verbeterd uit ‘priesters’.
1168  Hierna doorgehaald ‘noch’.
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(f. 57r) Tyrns

Dyt zijn die landen ende renten dair die patroon thoe Tyrns toekoomen.

Item zeeven pondemaeten landt, leggende opt noordtoost an die pastoors landen, 
ende een ytelijcke pondemaete wert verhuyrt voor een keysers ghulden.
Item twee pondemaeten landt, hetende die Bijl, legghende in die sate, hietende 
Tyrnserehuys, twe keysers ghuldens.
Item sestien stuvers renten in (f. 57v) Meynert Aesge zoons sate, als heurman van 
Thabor.
Item een halff pondemaete landt in Symon Dircx zoon saete, als huerman van 
Hospitael, ende wert bytaelt met seeven stuvers.
Item een pondemaete landt ende een vierndeel, opt noordt van Sandlaen, ende 
ghelt thoe huyr XIIII stuvers.
Item drie pondemaeten landt in Syerck Donye saete ende een ytlicke pondemaete 
voor achthien stuvers.
Item een huyssteedt, legghende (f. 58r) an die kerck opt suydtoosterzijde, ende 
leyt ledich.
Item die patroon ende pastorie zijn besproocken een pondemaete landts thoe 
Wommels, nae luyt het missaelboeck, in die sate van Syba Jancke Bonghs zoon, 
ende wort opponeert.
Item vier pondemaeten landts, leggende in Sytthie Agga zoons sate, als meestendeel 
huyrman van Thabor, over hooch ende leech, voor twe enckel gulden ende ses 
stuvers, ende dese vier pondemaeten voors. hoylandt, leggende die oosterzijde 
aen Pouwels Dirck zoons oerdt (f. 58v) ende die wester zijde leggen aen Hemeler 
Seeven Pondemaeten.

Dyt zijn die landen van den pastorie van Tyrns.

Item twintich pondemaeten landt aen een stuck, leggende rondtom aen alle 
canten in Thabor landtsaete landen, als Jan Dircx zoon opt suydtwester zijde, 
Hiddo Tzalinghs zoon op zuytoost ende noordoost, Jan Former zoon opt 
noordtwester zijde.
Item dairaff loopende met een cleyn laen oft wech acht (f. 59r) pondematen 
landen, opt noordtwester zijde van Jan Formers zoon voorschreven, loopende 
met die eene zijde aen die Heerenwech, dyemen rijdt van Tyrns nae Doyum-
ghe.
Item noch vier pondemaeten ende dair aen noch negentien pondemaeten landen 
ende dair aen noch acht pondemaeten landen, leggende aen die pastoors huys, 
loopende op die noorder zijde aen Schelte van Leeuwkama landtsaeten landen 
ende op die suydtwester zijde an dat Feerwater, daermen faert nae Franijcker.
(f. 59v) Item vier hoornthies guldens in die saete, geheeten Tyrnser Huys.
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Item achtyen stuvers in die sate, dair Sytthia Agga zoon nuu ter tyt op woont, 
ende daer teghens wert opponeert ende dit nae luyt het missael, mer nae luyt die 
aenbrengh een pondemaete, leggende in seven pondematen, die welcke die van 
Thabor toebehooren.
Item een philippus gulden in die saete, dair Lambert Gerbrants zoon nuu ter tyt 
op woont.
Item sestien stuvers in die saete, dair nuu ter tyt Jan Sybrants zoon op woont.

(f. 60r) Item derthien stuvers myn een oorthien, dair nuu ter tyt Ente Wynthies 
zoon op woondt.
Item derthien stuvers min een oorthien, dair nuu ter tyt Jel Euwis weduwe op 
woont.
Item een halff pondemaete landts, leggende in Symon Dirckx zoons zaete, toe-
behoorende die van Hospitael, ende is betaelt voor seeven stuvers.
Item een pondemaete landts ende een vierendeel leggende opt noordt van Sandt-
laen ende ick bruyckse zelffs.
(f. 60v) Item een halff pondemaete ryedtlandt, op die suyder zijde van Sandlaen, 
ende ick bruycxse selffs.
Item zeeven oft acht stuvers renten in Aene Aebeles zaete, belast met een halff 
pondemate landts, ende wert opponiert.
Item van disse voorschreven landen heeft mijn zwager ende suster, inden Heer nuu 
verstorven, gebruijckt seven ende dertich pondemaeten landen, die pondemate 
voor een keysers gulden.
Ende worden die ander pondematen, hier voor ghenoempt, oock geëstimeert  
(f. 61r) elcke pondemaete voor een keysers ghulden.
Somma tsestich pondemaeten over all.

[420] Oesthem.

Item die patroons landen ende renten in Oesthem.

Item int eerst die patroons zaet, ende leyt toe Aetsebuyren, daer Jelte Agga zoon 
nuu op woondt, ende is leech gebroocken landt ende die fouden, als Jaecke 
Hoytte zoon, Watthie Hessels zoon ende Wopke (f. 61v) Seerps zoon, weeten die 
grootheyt nijet, noch limiten, noch bepalinghe, dan zij ghelt nuu thoe huyr XXIII 
floreenen, uuyt welcke die jongher priester in Oesthem boert thien hoornthies 
guldens jaerlicxe renthen.
Item noch heefft die patroon in Otto Jans zoons saete vyff pondemaeten landt, 
die ghelden te huyr ses hoornthies ghuldens.
Item noch heefft die patroon XV pondemaeten leegh gebroocken landt in Wybren 
Jans zoons saet ende drie parten van die steede (f. 62r) ende steen, ende ghelt toe 
huyer vyftehalve floreenen.
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Item nog neegen eynssen, hietende Popta Inheem, ende gheldt XII stuvers.
Item noch heefft die patroon in Taecke Hotthie zoons saete, ende ghelden vier 
ende twintich stuvers thoe huyr.
Item noch een halff pondemaete bijt Banckteerp, gheldt ses stuvers.
Item noch een halff pondemaete, (f. 62v) myt die oosterzijde aent Banckteerp 
ende gheldt toe huyr vier stuvers.
Item noch seventhien eynssen hoeylandt in die saet dair Hotthie Menne zoon op 
woondt, ende ghelden toe huyr sessentwintich stuvers.
Item noch thien eynsen hoeylant, dair Watthie Hessels zoon bruyct, ende ghelden 
thoe huyr XII stuvers.
Item noch elff eynsen hoeylandt, hyetende die Gheela Vieren, ende ghelden thoe 
huyr XVI stuvers.
(f. 63r) Item noch twintich eynssen hoeylandt, dair Syeurdt Hempke zoon bruyct, 
ende ghelden thoe huyr sessentwintich stuvers.
Item Sytthie Paels zoon heefft in zijn zaet fan des patroons landen, de pondemaete 
offte wat meer ende gheefft toe huyre twee philippus guldens, ende dat is goet 
hoochlandt.
Item Wopke Serps zoon gheefft die patroon twee hoornthies gl. jaers, uuyt die 
Righelen.
Item noch heefft die patroon in (f. 63v) Wopke Seerp zoons zaete jaers een halff 
enckel ghulden.
Item noch heefft die patroon een halff pondemaete haenlandt bij die Rien, an 
Wopke Seerps zoons Putfeen ende gheldt toe huyer vyff stuvers.

Achtervolgende dat placaet gedan by Keyserlycke Mayesteyt, angaende tstuck vande 
beneficien ende limitatie bij heer Wlcke, pastoor in Oesthem, fan zijn pastorie landen.

Item ten eersten, neghen pondematen (f. 64r) hoeylandt legghende by Oosthem-
stera Dijck myt die suijdereynde ende myt die ooster zijde aen des jongher pries-
ters landen.
Item noch neegen pondematen hoeylandt leggende myt die suijderzijde an 
Douwe Dyorre zoons landt ende myt die noorderzijde an Stinsfenne.
Item noch twee pondemaeten reydtlandt legghende bij die Rien.
Dese voorschreven perceelen van landen heefft Dirck Dircx zoon gebruyct anno 
XVc XLIII ende heefft (f. 64v) thoe huyre gegeven vyffentwintich keysers ghuldens.
Item noch vier pondemaeten, hietende die Reydtmeer.
Item noch sestehalve pondemaeten hoeylandt leggende myt die oosterzijde aen 
Tyescke Haytthie zoons landen ende myt die westerzijde aen Aelcke Symons 
zoons landen.
Dese bovengescreven twe perceelen van landen heefft Aelcke Symons zoon hadt 
foer X½ keysers gl.
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Item noch vier pondemaeten hoylandt, (f. 65r) legghende myt die oosterzijde aen 
Stinsfenne ende myt die westerzijde an des jonger1169 priesters landt, heeft An 
Douwes gebruyct foer drie enckel ghuldens.
Item noch tweëndetwintich eynsen hoeylandt leggende myt die zuijder zijde aen 
Aelcke Symons zoons landt ende myt die westereynde an Bauck Byncke landt. 
Syeurdt Jans soon heefftse gehadt voer anderhalve floreenen.
Item noch twaelff pondemaeten (f. 65v) fenlanden, ende legghen mijt die 
oostersijd aen die jongerpriesters fenne ende myt die noordereynde aen Syouck 
Hempkes landt.
Item noch die Suijder fenne, leech gebroocken onlandt1170 ende leght aen die 
suijderzijde des pastoriehuys ende myt die ooster zijde an Seerp Agga zoons fenne 
ende ick weet nijet hoe groot datse is.
Wpke Seerps zoon heefft deese landen gehadt ende ghaff thoe huyr seventhien 
enckel gulden.1171

Item dat Jonck Dierna landt, (f. 66r) leech gebroocken onlandt, ende leght myt 
die wester zijde an Noordbuyrster Feer ende myt die ooster zijde an des pastorie 
fenne, ende ick weet nijet hoe groot dattet is.
Item noch drie halve pondemaeten, leggen hardt bij die kerck opt Feerswal daer 
me nae Boelswert faert.
[421] Wpke Seerps zoon heefft dese voors. landen gehadt ende ghaff thoe huyr 
seventhien enckel guldens.
Item noch een pondemaete hoeylandt, hietende Buwama Landt (f. 66v) ende 
leyt myt die oosterzijde aen Wybren Jans zoon landt, Wybren Jans zoon heeftse 
gehadt ende gaff een floreen.
Item dese voorschreven landen behooren tot die pastorie ende zij behooren al toe 
saemen aendt corpus.

Eeuwige memorien

Item een halff pondemate hoeylandt, leght myt die oosterzijde aen Seerp Agga 
zoons land ende myt die zuijder zijde aen die Dijck, Seerp Agge zoon ende gheeft 
ses stuvers.
(f. 67r) Item noch veerthien eynsen landt, leggende toe Bans in Andries saete, 
Andries gheefft veerthien stuvers.
Item noch een halve pondemaete haenlandt leght by dit, myt die zuijderzijde aen 
Wopke Seerps zoon Putfen, gheldt vyff stuvers.

1169  Hierna doorgehaald ‘schip’.
1170  Hierna doorgehaald ‘dese twe perceelen heef Wpke Seerps zoon’.
1171  Dit fragment is later doorgehaald.
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Item noch neeghen eynsen hoylant, legghende myt die noordereynde aen Seerp 
Agge soons fenne, Seerp Agge zoon gheeft twintich stuvers.

(f. 67v) Dese naegeschreven landen ende renten hooren thoe die prebende ofte proeven 
in Oosthem, daer die jonger priester op woondt, ende doen jaers thoe huyr als hier nae 
verclaert staedt.

Thien pondemaeten fenlandt, leggende affter die jonger priesters huys, myt die 
suijder zijde ende met die westereynde aen den pastoors landen ende myt die 
noordersijde aen Sytthie Paels zoons1172 landt, ende is heel leegh gebroocken landt 
ende heefft wel gheweest datmen dair gheen gheldt voor cryghen en mochten 
ende oock die pondemaete (f. 68r) op tijden foer een dubbelde stuver foerhuyrdt 
is, maer zeeven stuvers gelt een yder pondemaete nuu thoe huyr.
Item noch achtendehalff pondemaete leegh gebroocken hoeylandt ende leyt myt 
die suyder eynde aen Seerp Agga zoon landt ende mit die noorder zijde aen Aelcke 
Haythie zoons fenne ende hebben op tijden weest dat mense nyet foerhuyren 
conden ende oock datmen die achtendehalve pondemaete voorschreeven ghaven 
foer twintich stuvers ende nuu een yder gheldt acht stuvers.
Item noch fierdehalffve pondemaete (f. 68v) hoeyland, ende leyt myt die 
westerzyde an Douwe Dyorre zoon reydmeer ende myt die zuydereynde1173 an 
Serp Agge zoons1174 land ende ghelden nuu twintich1175 st. een yeder pondemaete.
Item noch II pondemaeten, hieten die Lange Ackeren ende leyt mit oostrazijdt 
an Douwe Dyorra zoon reydmeer ende mit die westrazijdt an die pastoors landen 
ende gelden nuu XII [st.] een yder pondemaete.1176

Item noch drie pondemaeten hietende Sint Jans Reydtlandt ende leyt myt die 
beyde zijden aenden Stinsfenne ende myt die westereyndt an die pastoors landen, 
ende gheldt nuu een yder pondemaete achthien stuvers.
Item noch vierdehalve pondemaete legghende myt die oester zijde aen den 
pastoors landt ende myt die noorder eynde op dat Feers (f. 69r) wal, ende gheldt 
nuu thoe huyr achtien stuvers een yder pondemaete.
Item noch een pondemaete hyetende die Horcken, ende leyt myt die suydwester1177 
zijde an Otto Jans zoons landt ende die noorderzijde aen Aelcke Zijmens zoon 
landt, twintich stuvers thoe huyer gheldende.

1172  Later toegevoegd.
1173  Doorgehaald ‘westrazijde’.
1174  Later toegevoegd; doorgehaald ‘die pastoors’.
1175  Later toegevoegd; doorgehaald ‘twaelff ’.
1176  Deze alinea is later toegevoegd.
1177  Verbeterd uit ‘suyderwester’.



833

Item noch zeeven eynsen hoeylandt, leggende in Tyernckes landt ende dat halff 
Vaenterp drie eynsen ende noch vier eynssen, hietende dat Block, leggende in 
Otto Jans soons fenne ende ghelden tsaemen thoe huyre seventhien stuvers.
(f. 69v) Item noch dardehalve pondemate leggende foer Watthie Hessels zoons 
huijs myt die oostereyndt ende mit die suijder eynde aen Syurdt Jans zoons 
hoeylandt, ende ghelden tsamen dertich st.
Item noch sestehalff1178 pondemaete hoeylandt, leggende myt die westerzijde 
op Noordtbuyrsterae Feerswal ende mit die oestrazijde aen pastoors landt, ende 
gelden tsaemen vyff keysers ghulden thoe huyr jaerlycx.
Item noch acht1179 eynsen hoeylandt, myt die1180 zuyder eynde leggende op die 
Groote (f. 70r) Ryenswal ende myt die westerzijde aen Syeurdt Hempckes landt 
ende gelden tsaemen thien stuvers.
Item noch vyffthien eynsen, myt die westerzijde1181 leggende an Aelcke Symons 
Olde Feer ende myt die oisterzijde aen Syeurdt Hempckes land, gheldende 
tsaemen thoe huyre eenentwintich stuvers.
Item noch een pondemaete, hietende Binna Landt, daer leydt myt doosterzijde 
aen Wybren Jans zoon dijckmaeden ende myt die suyder eynde aen die Dijck, (f. 
70v) ende gheldt nuu jaerlycx thoe huyre XX stuvers.
Item noch thien hoornthies gl. jaerlycxe renten uuyt dye patroons zaete, legghende 
alldaer.
[422] Item noch twee ghulden renten uuyt Syeurdt Hempckes saete.
Item noch twee stuvers renten uuyt Hottzie Fettzie soons sate ende hij wilse nijet 
betaelen.
Onder stondt geschreven: heer Claes, prebendarius in Oosthem subscripsit.

(f. 71r) Ysbrechtum

Die patroon van Ysbrechtum heeft dese naegeschreeven landen.

Eerst, heefft die voorschreven patroon van Ysbrechtum in Abbe Eepis zaete thien 
pondemaeten landt, over hooch ende leech, over ghoedt ende quaedt, ende zijn 
ghegeven offt bysproocken van die voorgenoempde Abbe Eepis vrienden, ende 
ghelden nuu ter tyt vyff enckel ghuldens ende staen allen lasten dominie, gelick 
die saete dair zije in leggen.

1178  Verbeterd uit ‘dardehalff ’.
1179  Verbeterd uit ‘achtehalve’.
1180  Hierna doorgehaald ‘wester’.
1181  Hierna doorgehaald ‘an Syurdt Hempckes landt’.
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Noch vierdehalve pondemaeten1182 in Heere Ditthies (f. 71v) zaete, over hooch 
ende leech, ghelden thoe huyr twee enckele gulden rente min een oordt, ende 
dese oock bezwaerdt in alle laesten.

Die pastorie

Dyt zijn die landen van die pastorie van Ysbrechtum, die somme van tachtentich 
pondematen ende fennen ende maeden, myt een dam ghaerslooten, die suijdersijde 
aen die Kleydijck, die noorderzijde aen Aeberte tsestich pondemaeten, die wester 
eynde aen Jiepke twintich.
Dese landen worden gebruijckt van landtsaeten die (f. 72r) meste parten, ende 
dese gelden thoe huyr dertich enckel gulden, ende dan heefft de pastoor uuyt 
die voorschreven somme landts acht koegras ende thien pondemaeten landt, 
ende die voorgenoemde pastorie heefft gheen offt weynich friheyt van Keyserlick 
Maiestaets dominie ende is in allen laesten byzwaerdt gelijck die waerlycke 
landen, ende deese pastorie wort nuu ter tyt bydient van eenen, genoempt her 
Louw Louws zoon.
Item noch heefft dye pastor1183 in Isbrechtum een halve pondemaete landt in 
Hottye Syboudts, over (f. 72v) hooch ende leech, ende ghelt thoe huyr ses stuvers.
Noch een halve ponsmaete landt in Abbe Eepis zaete, ende ghelt thoe huyr seeven 
stuvers.
Noch een ponsmaedt in Andries Frerckis saete, ende gheldt thoe huyr twaelff 
stuvers.

Die prebende

Item die prebende thoe Ysbrechtum, daer Oedts Heeres nuu ter tyt op woondt, 
ende bruyckt nuu van die voorschreven prebende een fenne (f. 73r) van ses 
pondemaeten.
Noch bruct die voorschreven persoon tweëntwintichstehalve; die fenne, die 
oostereyndt an Syuw Gerbens fenne, dye wester eynd aen die Laen.
Die derthien van die tweeëndetwintichstehalve leggen die oostereynde aen Eester-
landt, dye wester eynde an Abbe Eepis fenne.
Die negendehalve aen pastoors fenne die oostereynde, die westereynde aen 
Heere Dyttzies landen, ende deese voorschreeven somme gheldt toe huyr 
negenentwintich hoornthies guldens.

1182  Later toegevoegd.
1183  Verbeterd uit ‘pastorie’.
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Item sestehalve heefft dye prebende in Abbe Eepes saete, (f. 73v) over hooch ende 
leech, ende ghelden thoe huyr elcke pondemate veerthien stuvers.
Item twee pondemaeten in Here Tyernis saete, elcke veerthien st., over hooch 
ende leech.
Item een pondemaete in Meye zaet, over hooch ende leech, voor veerthien stuvers.
Item in Hottzie saete thoe Bons, achthien stuvers renten offte anderhalve 
pondemaete landts.
Ende alle dese voorschreven landen (f. 74r) ende renten van die voorschreven 
prebende hoeden alle lasten dominium ende andere schattinghe, gelijck die saeten 
dair in zij leggen, ende van dese prebende is Here Dyttzis, uuyten naeme van zijn 
zoon Dytze, possessor.

Folsgara

Specificatie van de patroons landen ende renthen thoe Folsgara, met den limiten ende 
jaerlixe waerdie van dyen, by Homme Bocke zoon (f. 74v) ende Broer Aete zoon, 
kerckvoeghden aldair, bij onderschreven overgeven.

Int eerst, vier pondemaeten leggende binnen dijck over hooch ende leech 
inden pastoors seventhien pondemaeten, streckende met den suijder zijde andt 
kerckhoff ende met de noorder zijde aen Goffe Pyers zoons landt.
Item noch een steed, genoempt Homme steed, dair die pastoors landtsaete huijs 
op staedt, ende doet met den voors. vier pondemaeten tsyaers thuyr drie golden 
gulden.
Item twee pondemaeten over hooch (f. 75r) ende leech inder saete tFolsgare, 
dair Syeurt Jancke zoon op woondt, ende doen tsiaers thoe huyr vier hoornthies 
guldens.
Item drie pondemaeten, over hooch ende leech, inden saete tFolsgare, dair Hoeyte 
[423] Foecks op woondt, ende doen tsiaers thuyr drie hoorntzes guldens.
Aldus bijden voorschreeven persoonen overgegeven, anno XVc ende drie ende 
veertich, den tweëntwintichsten decembris. Bij mij. Ende stondt onder gescreven: 
Ryoerdt Vibe zoon subscripsit.
Onse patroon heeft noch een halve fl. rente, in Po[p]kema goedt tWeydum.

(f. 75v) Dyt zijn die pachten toe Folsgaers pastorie.

Albert Huyten saete, twintich stuvers.
Douwe Jancke zoon, neeghen flaemsch.
Homme Bockem zaete, neeghen flaems.
Broer Hotkes een postulaet, myt derthien betaelt.
Botte Gerlif soon, een postulaet.
Broer Hauckes, ses stuvers.
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Syourdt Jankis zoon,1184 ses stuvers,
(f. 76r) Sycko Tyarcx zoon, ses flaemschen.
Hoeyte Foeckell zoon, dertich flaems.
Jancke ende Jan zijn broeder, ses stuvers.
Joost Claes soon, ses stuvers.
Gerben Hem, neegen stuvers.
Jan Claes zoon, een postulaet.
Doede, drie stuvers.
Reyncke, twaelff flaems.
Wyb Jancke zoon, twintich flaems.
(f. 76v) Dese somme is zeeven karolus gulden ende anderhalve stuver.
Als ick dit boer op Sincte Victoers dach, zoo gheeve ick een tonne byers ende 
een maeltijt, wes ick nijet doen en wolde om drie karolus gulden, mer het is onse 
gewoonte.

Der proeven landen thoe Folsgaer.

Seventhien pondematen, legghende int suyt an die laene nae Nylandt, bij Sicko 
in die Gare, int noorden an Boete Gerlofs landt.
Noch seventhien bij die kercke, (f. 77r) binnen dijckx, aen Tyerdts Dijck, dair 
heefft die kercke fier pondemaeten in, soo holdt die pastoor XIII.
Buyten dijck thien pondemaeten, int noorden an Tijerdts Dijck, suedwert an 
Aldtgars landt.
Noch seeven, legghende ant pastoors huijs.
Noch acht pondemaeten, leggende int noorden aen Tyerdts Dijck, suydwerdt aen 
Homme Bockis ses pondemaeten.
Dese somme is vyffenfyftich pondemaeten, zynnen aengebrocht voor acht 
ende twintich gulden, (f. 77v) nuu ghelden die acht ende dertich pondemaeten 
eenentwintich gulden.
Ende myn corpus is seventhien pondemaeten.
Item die kercke heeff in mijn landt vier pondemaeten,1185 verhuyrt voor twee golt gl.
Noch II pondemaeten in Syurts landt.
Noch drie pondemaeten in Hoyte Folckerts landt, voor die pondemaete een 
hoornthies gulden oft twaelff stuvers.

Dyt synnen onse kercke landen, die somme XC pondemaeten.

1184  Hierna doorgehaald ‘acht’.
1185  Hierna doorgehaald ‘in Syurts landt’.
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(f. 78r) Wolsum

Den patroons landen ende renten thoe Wolsum.

In Eepe Melis zoons zaete acht pondemaeten landts, over hooch ende leech ende 
neegen eynsen, daer en1186 wassen schyeff mede bylast is voor dat Heylige Sacrament.
Item in Holcke Zyboldts landen een pondemaete in Otwaer, belast wesende met 
ses stuvers jaers.
Item in Agge Piers zoons zaete, anderhalff pondemaete.
(f. 78v) Item Gerryt Sybe zoon saete twe pondemaeten in die fenne ende een halff 
int moerlandt.
Item Gerbren Piers zoon saete anderhalve pondemaete1187 over hooch ende leech.
Item Joucke Wybe zoon saete, een pondemaete in die fenne ende1188 Joucke 
zwagher veerthien eynssen.
Item in Heindrick ende Abbe sate vier pondemaeten ende een acker van seeven 
eynsen, hietende Riepacker.
Item in Anna Jacobs zoons saete neeghen stuvers renten ende XIII½ st. (f. 79r) 
renten ende twaelff stuvers renten ende ses stuvers renten ende een pondemaet 
offte twaelff stuvers, naer luyt salich Taets Boeckis testamente.
Item Luytgen Folcquerts zoon saete een pondemaete, bezwaerdt wesende met 
drie stuvers.
Item te Bolzwairt uuyt Frans Jacobs steede, drie enckel gulden renten.
Item in Wyerdts Innes saete den patroons [424] fenne, zoo groot ende cleyn als 
zij is, te weeten derdehalff offte een pondemaete, sestehalve (f. 79v) pondemaete 
coft van convent van Thabor, ende een hoornthies ghulden rente van Egbert Ime 
zoon coft, over hooch ende leech.
Ende noch vierdehalve pondemaete, over hooch ende leech, ghecoft van Egbert 
Ime zoon.
Item in Jancke Douwema saete achtehalve pondemaeten, hietende Janckes 
landen, leggende op den Feer.

Den pastorie in Wolsum landen, als naeschreven ende renten.

Int eerst, een fenne van twaelff (f. 80r) pondemaeten, streckende opt noorden 
die kercke tot dat Generael Feer, hietende die Laenfenne, die den pastoor sulver 
bruyckt.

1186  Verbeterd uit ‘ende’.
1187  Later toegevoegd.
1188  Er staat bij vergissing tweemaal ‘ende’; de eerste keer is het woord doorgehaald.
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Item achthien pondemaeten myeden, legghende aen die zuijdtzijde van Jancke 
Douwema fenne ende aen die noorder zijde van dat jongerschip anderhalff 
pondemate, die den pastoor zulver bruijckt, wairderende die pondemaete 
voorschreven op thyen stuvers.
Item sessentwintich pondemaeten die thoe huyr gaen, dair die landtsaete van 
gheefft, over ghuedt ende quaet, den pondemate voer thien stuvers.
Dese landen voors. (f. 80v) leggen ten westen van Jouserda Laen ende te zuijden 
den pastoors huys ende acht pondemaeten hier mede in ghereeckendt, leggende 
op dat Feer, ten noordoosten van des pastoors huijs.

Item van pachten.

Item Jan Innes saete, daer nuu Heere Wybe zoon besyttet seeven stuvers, maer zij 
willen nijet betaelen.
Item Die Melis zoon, ses stuvers aen pachten.
Item Agge Piers zoon saete, elff stuvers aen pachten ende (f. 81r) thyen stuvers 
van eeuwige memorien.
Item Gerrijt Sybe zoon, vyffthien butthies van pachten.1189

Item Gerbren Piers zoon, achtendehalve butthen van pachten.
Item Holck Syboldts zoon staeten, elff stuvers aen pachten ende drie stuvers van 
eeuwige memorien ende een hoornthies gulden dair vicarius ende pastoor toe 
gaeder coempt, maer de possessoers en willen nijet betaelen.
Item Joucke Wijbe zoon zaete, drie (f. 81v) stuvers van een stede ende noch drie 
stuvers aen pachten, als den ouden seggen, maer zije willen nijet betaelen.
Item Wyerdt Mynne zoon saete, twintich stuvers aen pachten ende ses stuvers 
van landen.
Item den zaete, daer Heyndrick ende Abbe Jacops zoonen besittende, veerthien 
stuvers aen pachten, maer zij willen niet betaelen, ses stuvers van een halve 
pondemaete.
Item Boecke Raemsert saete, twaelff stuvers ende noch meer, nae luyt den heeren 
aenbrengh, maer zije willen nijet betaelen.
(f. 82r) Item den zaete, dair Andries Tyercx zoon op woondt heefft ende nuu zijn 
kinderen besitten,1190 neghen stuvers aen pachten, maer zye willen nijet betaelen.
Item Luytthien Folckerts zoon zaete, ses stuvers, maer zij willen nijet betaelen, 
III1191 butthies van eeuwige memorie.

1189  Hierna doorgehaald ‘Item’.
1190  Hierna doorgehaald ‘ten’.
1191  Doorgehaald ‘In’.
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Item Montsema zaete, dair nuu op woondt Hans Jarichs zoon, twaelff stuvers in 
pachten ende neeghen butthies an eeuwige memorien.
Item Freerck Sibrens zate, twaelff st. an pachten.
(f. 82v) Item Ibele Haye zoon saete, twaelff stuvers aen pachten.
Item Minne ende Doytthie Tzalinghs zoonen saete, vyffthien butthies aen 
pachten.

Den landen ende renten vanden vicarie in Wolsum.

Dair en is gheen waerachtich possessoor, maer het wordt bewoont doer een 
cappellaen, dan nae den pastoors meninghe vier pondemaeten fennen, gheleeghen 
ten westen van Sincte Wilbroedts fonteyn, ende twee pondemaeten meeden, 
geleegen aenden suijder (f. 83r) zijde vanden pastoors achtien pondematen myeden, 
ende ten oesten een reydtmeer van vyff pondemaeten, gelegen op Buwalder Feer.
Item anderhalve pondemaete leechlandt, ten westen vanden pastoors myeden.1192

Die andere landen, behoorende tot der vicarie, sijn geleeghen in Westhem ende sinten 
wairlyck.

Item Inthie Melis saete, achthien stuvers pacht.
Item in Jancke Douma saete, twee hoornthies ghuldens.
(f. 83v) Item in Holcke Siboldts saete, een hoornthies gulden ende een halff; dair 
compt nijet aff.
Item Agge Piers zoon saete, thien stuvers van memorien.
Item Gerben Piers zoon, twaelff stuvers aen pachten.
Item Joucke Wijbe zoon zaete, twee rins ghulden pachten.
[425] Item Wyerd Minne zoons saete, ses stuvers pachten.
Item Heyndrick ende Abbe Jacobs saete, ses stuvers pachten.
(f. 84r) Item Luytgen Folckerts zoon, drie buthes van memorie.
Item Hans Jarichs zoon zaete, negen butthies memorie.
Item Freeckt Sibren zoon zaete, twaelff stuvers van pachten.
Item Heyndrick toe Obbehuysen, ses stuvers van pachten.
Item Botte thoe Stapert, ses stuvers thoe pachten.

1192  Hierna doorgehaald ‘den anderen landen behoorende’.
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(f. 84v) Oldeghae

Kercke landen in Oldegae.

Item die kercke in Oldeghae voorscreven heeft niet meer landt dan een stuck 
landt, dair lecht foer anderhalff pondemaeten ende is nijet meer dan vyffthien 
eynsen ende lecht aen die meerslach, mytten die noorder eynden op die Breckswal 
ende lecht myt die suyder eynde an Atta Siboldts zoons landen, ende ghelt niet 
meer toe huyr dan eenen karolus gulden.

Item dyt zijn die naescrevene landen van dat personaetschap in Oldeghae, (f. 85r) 
gheleeghen buijten dijck in Weymbritseradeel, overgegeven naet luyt dat Keyserlycke 
Mayesteyts placcaet, in manieren hyer nae schreeven, welcker personaetschip wordt 
nuu bedyent van eenen, genoempt her Jelmer Agga zoon Broersma.

Item int eerst, acht pondemaeten graslandt, leggende myttet suydereynde aen dat 
kerckhoff in Oldeghae voorschreven ende myttet noorder eynde op die Kercke 
Meerswall.
Item noch drie pondemaeten graslandt, hietende Sent Martens Fenne, daer die 
noorder eyndt (f. 85v) van strecketh an dat kerckehoff voorschreven ende die 
suydereynde op die Poelwal.
Item noch II halff pondemaete gras landt, hyetende die Santfenne, daer dij 
oesterzijde van streckt aen die vicarie landen ende die westerzijde aen Sinte 
Martens Fenne.
Item noch drie pondemaethen gras landt, hyetende die Gaesten, ende daer die 
noorder eynde van streckt aen Gerrijt Goslicx zoons landen ende die suijdereynd 
van streckt op die Poelwall.
(f. 86r) Item noch een weynich graeslandt, myt pollen ende heeuland ende 
koepelland, foer geroert the samen foer vier pondematen landen, leggende myt 
dye suyder eynd op dye Ferwall ende myt die noorder eynde op die Poelwall.
Item noch [...]1193 eynsen landt legghende an die Kerckewech, streckende nae die 
Bandt.
Item noch vier pondemaeten meedlandt, leggende mytten noordereynde op die 
Breckwal ende myt die suydereynde aen1194 (f. 86v) Pyer Thaede zoons landen.
Item noch twee pondemaeten maedlandt, leggende in Ryoerdt Eepke zoons 
scher, daer dij westerzijde van lecht an die vicarius landen ende die oosterzijde 
aen Ryoerdt Eepke zoons landen.

1193  Niet ingevuld.
1194  Er staat bij vergissing tweemaal ‘aen’; de eerste keer is het woord doorgehaald.
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Item vier pondemaeten maedtlandt, hietende Wlgerlandt, ende lecht myttet 
suyder eynd an dij Rypdijck ende myt die noorder eynd aen Syboldt Dyorres 
halve pondemate.
Item acht pondemaeten landt, daer (f. 87r) somtyts graslandt is ende somtyt 
maedtlandt is, ende leggende myt die suydereynde op die Kercke Meerswal ende 
myt dij noorder eynd an Gerrijt Goslycx zoons landen.
Item noch een stuck maedlandt, hietende het groote Muencke Houw, welckeer 
landen benne1195 dertich pondemaeten ende leggende myt die oesterzijde op dy 
Nyeslootwal ende myt die westerzijde aen die Schotna.
Item vier pondemaeten landt, hietende die Strengh, ende leght (f. 87v) myt die 
suijder eynde op dij Breckswal ende myt die westerzijde aen die Hermen, ende 
werdt nuu gebruijckt foer graslandt.
Item dese landen voorschreven zent all te zaemen aen dat corpus.
Item een karolus gulden uuyt Galte guedt op die Hemdijck in Westhem, daer 
die vicarius in Oldegae voorschreven die helfft van thoecompt van zijn vicaries 
weeghen.
Item te weeten, dat dese landen (f. 88r) van die pastorie voorschreven sent belastet 
myt sesthien stuvers elcke dominie, the gheeven Jacobi et Martini.
Item dese landen van die pastorie voerschreven, zijn overghegheven int deels-
register foer achthien fl. ende dese landen voorschreven mochten nijet meer 
ghelden the huyr dan negenthien karolus gl. doeme schreeff twintich ende in 
sommige jaeren daerfoer ende dairnae ende dat was overmyts die solte wateren, 
daerse mee beliepen.
Item dese landen voorscreven, werden (f. 88v) een part gebruijckt bij die geene, 
dair die proeven nuu bedyent ende een part worden [426] gebruijckt by sommige 
landtsaeten, ende nae die part landen dair verhuyrdt zynt, solden nuu wal gelden 
van waerdie in somme LXI karolus gl.

Item dyt zijnt die landen van die vicarie in Oldegae hier nae schreven ende welcker 
vicarie wert nuu bydyent by eenen, genoempt her Hilcke Jacobs zoon.

Item int aerst, ses pondemaeten (f. 89r) gras, leggende myt den noordereynde 
aen dat heem van1196 die vicarie voorschreven ende mytten zuijder eynde op dye 
Poelwal.
Item noch vier pondemaeten gras, hyetende die Strengh, daer die suijder eynd 
van leght op dij Breckswal ende die noorder eynde strecket an die maeden van die 
vicarie landen voorschreven.

1195  Verbeterd uit ‘fenne’.
1196  Verbeterd uit ‘ende’.
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Item noch een pondemaete graslandt, hyetende die Hooghe Pondemaete, ende 
lecht an die westerzijde van die Streng voorschreven.
Item veerthien eynssen gras (f. 89v) landt, leggende mytter suijdereynde op 
die Kercke Meerswal ende myt die1197 noerdeneynd aen Gercke Symon zoon 
Hoytama landen.
Item ses pondemaeten maedtlandt hietende die Lytthie Ses Pondemaeten, ende 
sent leggende mytten westerzijde op die Nyeslootwal ende myt die oesterzijde an 
Syboldt Dyorres landen.
Item twee pondemaeten maedtlandt, legghende myt die noordereynde op die 
Indijchwall ende die suijder (f. 90r) eynde aen Meye Senne zoons landen.
Item sestehalve pondemaete land, leggende myttet noordereynd op die Indichwal 
ende myt die suydereynd an Syboldt Dyorre zoons drie eckeren.
Item drie pondemaeten maedlandt, leggende in Ryoerd Eepkis saet, myt dij 
noorden eynd op Indychwal, myttet suyder eynde aen Anne Hessel zoons landen.
Item anderhalve pondemaete maedlandt, legghende mytten ooster (f. 90v) zijden 
aen die personnaetschip twee pondemaeten ende myttet wester zijden an Anna 
Hessels zoons landen.
Item anderhalff pondemaeten landt, hietende dat Reedtlandt, dair die noorder 
eynde van strect aen die fenne van die vicarie voorschreven landen ende die 
suyder eynd an strect aen Freeck Jelle zoons landen.
Item dese landen voorschreven zendt al te zaemen an tcorpus ende zijn overgegeven 
in dye deels1198 register foer neghendenhalven floreenen min1199 drie (f. 91r) 
botthien ende worden nuu gebruct by die gheene, daer die vicarie bedyent.
Item dese landen van die vicarie voorschreven mochten niet meer op brenghen 
the huyr dan acht karolus gulden, doemen screeff XX ende sommige jaeren 
daerfoer ende dairnae, ende sent nuu wel weerdich1200 in die weerdie jaerlicx, in 
somma vyff ende twintich karolus gl.

(f. 91v) Abbeghae

Proventum1201 ofte incompsten van Sincte Geertruydt in Abbeghae, Waebel Henne 
zoon weduwe meyer in deese landen.

1197  Hierna doorgehaald ‘noch’.
1198  Doorgehaald ‘Heeren’.
1199  Doorgehaald ‘ende’.
1200  Hierna doorgehaald ‘jaerlicx’.
1201  Latijn: opbrengst.
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Int aerst, sesthiendehalve pondemaete graeslandt, die noorder eynde streckt oen 
die Hemdijck, binnen dijck, die westereynde aen Waebel Hennes weduwe landen.
Item sestehalve pondemaete in dat Groot Weer,1202 die wester zijde strect oen 
Meye Sinne zoons landen ende die noorder eynde oen Waebel voors. fenne.
(f. 92r) Item anderhalve pondemaete, lidsende die suijder eynde op Foucke 
Meers wal1203 ende die noorder eyndt aen Sinte Geertruijts Fenne.
Item neeghen pondemaeten landt, over hooch ende leech, in Jetta Jelta zoons 
landen.
Item noch elff pondemaeten in Seerp Siboldt zoons syete, over hooch ende leech, 
uuyt welcke landen voorschreven boeren die priesters jaers een halff floreen, ende 
van welcke landen voors. moet Seerp voorschreven holden in die kercke ende 
barnende schijve ende een kertitie.
(f. 92v) Item desse landen voorschreven ghelden jaers thoe huyr die pondemaeten 
omtrendt XII stuvers.

Die proventum ofte incompst van die pastorie in Abbega, welcke landen die pastoor 
huyden daeghs zelven bruijckt.

Item int aerst, twintich pondematen graslandt, myt Wattingha Terp, leggende 
binnen dijck, met die eynde oen die Hemdijck ende met die noorder eynde oen 
het kerckhoff.
Item vier pondemaeten hoeylandt, (f. 93r) leggende met die ooster zijde aen Jelta 
Eebis zoons graeslandt, die zuyder eynde an Peer Rinckes zoons graslandt.
Item vier pondemaeten hoeylandt, die suijder zijde aen Jelte Eebe zoons terp.
Item vier pondemaeten graslandt, leggende op die ooster eynde des pastoors 
fenne.
Item thien pondemaeten hoeylandt, die wester zijde lecht aen die Kerckesloot, 
die noordereynd aen die Veerswal.
(f. 93v) [427] Item tria pondemate hoeyland, die wester zijde streckende an 
Gerbren Wybe zoons landen ende die noorder eynde op die Feerswal nae Boe[l]
swart.
Item vyff pondemaeten hoylandt, leyt an Yge Wopke soons landt oen die wester-
zijde ende aen die suyder eynde leyt het op die Feerswall.
Item dese landen voorschreven, gelden huyden daeghs toe huyr, die pondemaete 
oock omtrendt twaelff stuvers.

1202  Later toegevoegd.
1203  Doorgehaald ‘fenne’.
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(f. 94r) Dit is die proventum offte incomste van die vicarie1204 in Abbegae, welcke die 
vicarius selffs bruyct.

Int eerst, neegen pondemaeten graeslandt, leggende in die Olde Mer, met die 
suijder eynde an Wyba Beynts zoons heemlandt ende die aester zijde aen Wyba 
voorschreven graeslandt.
Item neegen pondemaeten hoeylandt, leggende in die Olde Mer, met die suijder 
eynde an het voors. graeslandt ende met die westerzijde aen Wybe Beynts voors. 
hoeylandt.
(f. 94v) Item acht pondemaeten graslandt, die ooster zijde aen Kercksloot ende 
die suijder eynde an die Moldtgrafft.
Item vierdehalve pondemaete, leggende die wester zijde an Wopka Aelberts fenne 
ende die aester eynde oen Jettya Wybe zoons graslandt.
Item drie pondemaeten hoeylandt, leggende die noordereynde aen die Kerckwech 
ende die wester zijde oen Hobbe Syaerda graslandt.
Item veertien eynsen hoeylandt, (f. 95r) die noorder eynde op die Feerswal ende 
met die ooster zijde op die Kercksloot.
Item vyfftehalve pondemaete int Groot Wer, buyten die Heemdijck, streckt die 
aester zijde oen Seerp Syboldts zoons landen ende die noorder eynde oen Sinte 
Gertruyts Fenna.
Item zoo sijnder ses floreenen an pachten off dair omtrendt, van den welcken 
boert die pastoor die tweedeelen ende die vicarius die darde deel, wanneer zije die 
pachten wel betaelen.
(f. 95v) Item deese landen voorschreven mooghen wairdich weesen omtrent die 
pondemaete XII stuvers, een paert een weynich meer ende een paert weynich 
min.
Item desse voorschreven landen, als die patroons landen ende1205 die pastoors 
ende vicarius landen van Abegae, zijn huijden daeghs noch onlanden ende lege 
ende gebroocken landen, als dat wel1206 bykendt is. Alzoe dat mense alle jaeren 
slooten ende dammen moet, wyl men daer gebruijck van hebben, ende wanneer 
het een fochtich soomer is, soe zijnse van cleyne waerdie, gelijck (f. 96r) dat over 
en thien offte elff jaer heefft claer geblijckt, alsoo dat dese voorschreven landen 
leedich laegen ende en mochten die heere dominie nijet betalen.

1204  Hierna doorgehaald ‘welcke’.
1205  Er staat bij vergissing tweemaal ‘ende’; de eerste keer is het woord doorgehaald.
1206  Hierna doorgehaald ‘blijct’.
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Santfoerde

Die patroons in Sandtfoerde, Sint Johannes renten.

Item acht pondemaeten hoeylandt, leggende toe oeste Buwe Wlcke zoon Vissena 
huys ende fenne. (f. 96v) Ende hier is meede gerekent een stuck hoeylandt, 
streckende op die Gilden Grafftswal.
Item drie pondemaeten graeslandt, leggende in die Ryp, in Hoyta Sybrants fenne.
Item anderhalve pondemaete hoeylandt, die noorder eynde aen die Sprutel Camp 
ende die ander lecht an ey[n]sen in verscheyden plaetsen in Sincte Niclaes landt.
Die patroons renthen in Santforde darthiendehalve pondemaete, ydelicke (f. 97r) 
pondemaete thoe huyre twaelff stuvers, anno drie ende veertich hebben golden 
vyff stuvers, seeven stuvers in voorleeden jaeren, want zij mennichvuldich zijn 
beswaert drie floreenen ende zeeven st. ende myt palynghe vandt kerckhoff.

Die pastoors proovens landen in Santforde, bij her Pyers tyden, anno vyffthienhonderdt 
ende drie ende veertich.

Item drie pondemaeten ende drie eynssen graslandt, ghenoempt die Tzooghen, 
die suijder eyndt (f. 97v) ende die wester zijde leggen op die Wymmerts wal.
Item acht pondematen graslandt, genoempt die Moncke Fenne, legghende aen 
die wester zijde Bute Obbe zoons Oesse Fennen met een halff pondemaete, 
hietende die Gheesst, hiermede in gerekent, aen die westerzijde Moncka Fenne. 
Noch hier in1207 gereeckendt an1208 die Moncke Fenne en stuck landt, genoempt 
dat Saedlandt, voer die toer in1209 van die kercke.
Item seeven pondemaeten hoeylandt (f. 98v) ende acht eynsen, leggende aen die 
wester zijda Rommerde fenna.
Een pondemaete saedtlandt ende twee eynsen, leggende achter die pastoors huys.
[428] Item drie pondemaeten ende drie eynsen hoeylandt, genoemt Remmerts 
Meeden, streckende die noorder zijde aen die Rijpdijck.
Hyer is meede in ghereeckent, leg[g]ende in Sincte Johannes landt aen die ooster 
zijde, een stuck hoeylandt.
Item V½1210 pondemaeten hoeylandt, legghende in die Rijp, (f. 98v) over die 
Breck, die suyder eyndt loopt an die Rijpdijck.

1207  Hierna doorgehaald ‘booven’.
1208  Later toegevoegd.
1209  Lees ‘toerin’: toren.
1210  Verbeterd uit ‘drie’.
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Item een pondemate hoylandt, genoempt Aelger mede, dair die zuyder eynde 
streckende op die Fleetswal.
Item dardehalve pondemate hoeylandt, genoempt Buyten Vaer, die suyder eyndt 
streckt an die landen, daer zynt hietende dat Groodt Breedlandt.
Item twee pondemaeten graeslandt, legghende in de Kleyne Rijpp, in Douwe 
kosters fenne, op die westerzijde van (f. 99r) die Kerck Slootswal.
Item drie pondemaeten graeslandt, leggende in Hoyte Sybrants zoon fenne, toe 
die ooster eyndt van zijn1211 huys.
Item acht eynsen, legghende in Aeldtfaer Schaer, in die Kleyne Rijp.
Item sesthien eynssen, leggen in Koeter Scher ende leggen in verscheyden stucken.
Dit is die somme voors. seeven ende dertich pondemaeten ende drie eynssen 
ende (f. 99v) zijn beswaert met elff floreenen ende XXI stuvers in somma, ende 
en yeghelick pondemaete thoe huyr, over hooch ende leech, etlijcke hulpt ander, 
sesthien st.
Item in Hoyta Tyerckx zoons saete een halve pondemaete saedlandt, die noorder 
eynde loopt an die Kerckwech met suyd.
Hiervan boert die pastoor XIX st.
Item in Pier Poppa zoons saete, over hooch ende over leegh, die pastoor uuyt die 
saete een floreen.

(f. 100r) Westhem

Die kercke in Westhem heeff deese naegescreven landen.

Item drie pondemaeten, hietende tHeylige Landt, ende strecken myt die noorder 
eyndt an Heringehuystera landen ende myt die suyder eynde an salige joncker 
Oene landen ende gheldt een yder pondesmaete ruym achthien stuvers thoe huyr.
Item noch een stuck landts, hietende Muncke Acker, omtrendt een pondemaete 
groot zijnde ende streckt myt die noorder eynde (f. 100v) an Morster landen1212 
ende1213 myt die suydereynde an Wobbinga zaete landen ende geldt omtrendt 
achtiendehalve stuvers te huyre.

Achtervolgende den placcate bijden Hove van Vrieslandt, opt stuck vanden beneficien 
ende provens, mit specificatie ende limitatie van landen ende renten van die pastorie 
in Westhem ende wordt nuu ter tyt bedyent van eenen, Hottya Feyte zoon genoempt.

1211  Hierna doorgehaald ‘landen’.
1212  Doorgehaald ‘Wobbinga zaete’.
1213  Hierna doorgehaald ‘gheldt’.
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Item veerthien pondemaeten graslandt, den suydewestereynde loopt ant kerck-
hoff, die noordooster (f. 101r) eyndt streckt aen den Hooghe Oordt.
Item ses pondemaeten hoeylandt ende leggen myt die noordoosterzijde an Andele 
zaete hoeylandt ende myt die noordwester zijde an Joucke reydmeer.
Item veerthien eynsen hoeylandt, leggende in Morster hoeylandt ende strecken 
mit die noordooster eynde an Bolswerder Feerswal.
Item acht pondemaeten hoeylandt, genoempt die Uuytgangen, ende strecken 
nae twest opten Veerswal ende nae het oosten naer (f. 101v) Morster landen ende 
oock nae tnoordt.
Item vier pondemaeten hoeylandt, die Oorden genoempt, ende strecken mit 
die suijdwester zijde an die pastoors fenne ende myt die noordooster zijde an 
Heeringhaehuystera landen.
Dese voorschreven landen worden bijden pastoor voorschreeven ende bij Renick 
Feyte zoon, zijnen broeder gebruijckt, alsoo dat den pastoor selffs den minder 
daerdepaert ende Renick voorschreven die meeste tweedeelen nuu ter tyt bruijckt, 
ende den voorschreeven tweedeelen doen jaers (f. 102r) thien ghuldens thoe huyr, 
een min ofte meer, nae dat den jaerghanck is ende daer nae den minder darder 
paerte gereeckent, doet vyftehalve gulden, een weynich min ofte meer.
Item noch drie pondemaeten, leggende buyten den Hemdijck ende strecken mit-
ten oostere eynde anden Hemdijck ende mitten wester eynde opten meerswal, 
ende worden nuu ter tyt gebruijckt van eenen, Obbe Abbe zoon genaempt, 
ende gheeft van een yder pondemate eenen hoornthies gulden toe huyr. Dese 
voorschreeven drie pondemaeten lijden alle jaeren schaede van den (f. 102v) 
meerslach. Ende die meeste part van dander landen bennen seer leech ende toe 
broecken ende hebben over twintich jaeren naestleeden ende dair toe vooren 
somtyts hoere lasten nauwelick hoeden mocht offte zeer weynich opbrocht.

[429] Dese naeschreven pachten competeeren den voorschreven pastorie uuyten 
naescreven zaeten.

Item twaelff stuvers uuyt salige Ryoerdt Epke zoons zaete toe Wolsum, dair nuu 
eenen Hilbrandt Gerbrants zoon op woondt.
(f. 103r) Item ses stuvers uuyter zaete leggende ande Olde Meer ende Wybe kindts 
toebehoorende.
Item twaelff stuvers uuyt die zaete anden Olde Meer, daer nuu eenen Doytthie 
Egberts zoon op woondt.
Item twaelff stuvers uuyt Heringahuyster zaete, daer nuu eenen Claes Anne zoon 
op woondt.
Item noch veerthien stuvers uuyter voorscreven zaete.
Item seeven stuvers uuyt (f. 103v) een zaete, tottet jongherschap van Wolsum 
behoorende, daer nuu eenen Syourdt Ocke zoon op woondt.
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Item ses stuvers uuyt een zaete, legghende aen den Hemdijck opten hoeck, daer 
nuu eenen Syourdt Broers zoon op woont.
Item ses stuvers uuyt een zaete, legghende tOlbehuysen, daer Hendrick Eme zoon 
op woonachtich is.
Item ses stuvers uuyt een (f. 104r) zaete, legghende oock tOlbehuyssen, daer 
Foppe Eede zoon op woondt.

Idseghae

Dit zijn die patroons landen in Idseghae.

Int eerst, fyff pondemaete weydtlandt, die wester zijde an die Kerck Slootswall.
Item noch thien pondemaeten (f. 104v) meedlants, die wester zijde streckt aenden 
personaetschips landen ende zijn overgegeven voor ses1214 golden floreenen.
In somma zoe hebben deese voorschrevene landen in verleeden tijden veel min te 
huyr gegolden als zij nuu booven zijn gespecificeert, ende binnen daer thoe alle 
jaeren belastighet van dijkayn wel seeven stuvers.

Dyt zijn die landen vanden personaetschap liggende in Idsegae.

Int eerst, neegen pondemaeten (f. 105r) weydtlandt, die suijderzijde leggende 
opten Poellewall ende slacht jaer by jaer aff meer ende meer.
Beth derthien pondemaethen meedtlandt, die noorder eyndt loopende anden 
Poelwall, die suyder eyndt loopende aen den Wech Slootswall.
Beth drie pondematen leechlandt, die eene pondemaete is legghende aen den 
Kercke Slootswall, die ander twe pondematen is legghende inden Barme Schar, 
(f. 105v) die ooster zijde is streckende aen Hoeytie Fongers kinder landen, soo 
bin ick her Igle, nuu ter tyt pastoor in Idsegae, selffs bruijckende met mijnen 
susters zoon. Dese voorschrevene landen ende zijn belastighet ende overgegeven 
als voor neegen golden floreenen ende binnen op bringhende, dat een jaer min 
ende tander jaer meer te huyr.

Die landen van die vicarie leggende aldaer.

Int eerst, seeven pondemaeten weydlandt, die noordereyndt is streckende an die 
Gauswal, die oosterzijd is leggende aen die Kerckslootswal.

1214  Hierna doorgehaald ‘st.’.
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(f. 106r) Beth seeven pondemaeten met thien eynsen meedtlandt, die ooster zijde 
op die Priesters Slootswal.
Noch vier pondemaeten leechlandt, leggende die noorder eynde aen die Faertswal.
Bet twee pondemaeten leechlandt, die noorder eynde1215 legghende aen die 
Gauwswal.

Noch een pondemaete leechlandt inde Boerne Scher, die wester zijde streckt aen 
Boeckesloet.
(f. 106v) Dese voorschrevene landen zinnen overgegeven ende belastiget voer 
seeven golden floreenen ende zoe bin ick, her Gerbrandt vicarius als sulffs bruyck-
ende, met mijn landtsaete.
Also dpastorie in Ydseghae nuu vaceert, ordineere ende bevele ick Frans Roerda, 
Wyembritzeradeels grietman, dgemeente ende kerckvoigden aldaer, desen aen-
brengh naeden forma voerschreven tcorrigeeren ende by Sinte Stevensdach naest-
coemende weer in mijn handen te brengen. Datum tot Sneeck, anno vyffthien  
(f. 107r) hondert ende drie ende veertich, den tweëntwintichsten decembris. Bij 
mij. Ende stondt daeronder geschreven: Frans Roorda subscripsit.
Item die waerdie van die patroons landen behloopt die somme, VIII½1216 
floreenen renten.1217

Item die weerdie van die pastorie landen in Ydsegae, die somme veerthiendehalve 
floreenen.
Item somma van die vicarie landen opbrenght, beloopt elfftehalve floorenen.
Item die patroonslanden beloopt die somme, VII½ fl.

(f. 107v) [430] Nyahuysum

Item die patroons landen als Sincte Nicolaus patroon in Nyahuysen bij Worckum.

II pondemaeten in die Dijchlegher, die westereynde oen die Ourdich.
Ende een ponsmaete, hietende Felepyle.
Ende vier eynsen, in die fenne, tyefte Ala Dadyns huys.
Ende acht aensa, hetende dat Aeldmer, dyer leyt oen Suerd Foeckama landt.
Ende disse landen gelden thoe huyr twee gounen ende sestien st.
Ende die patroons landen synt overgheeven foer twee gouden gulden ende sestien 
stuvers.

1215  Hierna doorgehaald ‘aen die Faertswal’.
1216  Verbeterd uit ‘achtehalve’.
1217  Dit fragment is later doorgehaald.
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(f. 108r) Heer Sijbe pastoors prooven landen in Nyahuysen by Woorckum.

Item vierdehalve pondemaete graeslandt, die ooster eyndt op die Gronswael, die 
wester zijde an die pastoors huijs.
Item twintich eynssen graslandt, die oostereyndt op die Gronswael, die wester 
eynde aen Hans Syeurdts zoon fenne.
Item anderhalve pondemate graslandt, die westereynde op die (f. 108v) Reydt 
Slaetswael, die oostereynde aen Roeyden Ponsmeta.
Item veerthien eynsen graslandt, die westereyndt op die Gronswael, die 
oostereynde an die pastoors Sasckers wer.
Item twintich eynsen hoeylandt, die westereynde op Waelta Maerswael, die 
oostereynde an Douwa Wybrandts zoons land.
Item sevendehalve pondemaete hoylandt, die wester eynde aen Syeurdt Focke 
zoon landt, die oostereyndt an Gosse Reyn zoon terp.
(f. 109r) Item anderhalve pondemaete pyellandt, die westereyndt aen Syeurdt 
Wyba zoon landt, die oostereynde an Eebe Foecke zoon landt.
Item vier pondemaeten graslandt, die ooster eynde aen Obbe Tzaelinghs zoon 
huys, die westereynde op her Douwe Damswael.1218

Item vyfftehalve pondemaete hoeylandt, ghenoempt Sasckers ver, die oostereynde 
an Ebe Focke zoons landt, die westereynde aen die pastoors veerthien eynssen.

(f. 109v) Item vyff pondemaete hoeylandt, die westereynde loopt op die Gronswall, 
die oostereynde aen Gaepka wer.
Item een aensa, genoempt dye Twijn.
Deese foerscreeven landen sinnen die heele somma ende dat een metten1219 
daer die pastorie in Nyahuysen bij Worckum is thoecomende, aen die somma 
foergenoempt beloopt een ende dertich pondemaeten ende een eynse, ende zij 
zijn zeer hooch overghegheven, als foer seventhien gouden flooreenen min ses 
stuvers, ende die huyr beloopet fan een yeghelijck (f. 110r) ponsmeta seventhien 
stuveren ende anders een heefft die pastorie in Nyahuysen gheen meer landen 
dan hier bescreven zynt, als een ende dertich pondemaeten ende een eynse.

Smallebregh

Dese naebeschreven percelen van landen coomen toe den patroon van Smallebregghe.

1218  Het woord ‘dams’ is later toegevoegd.
1219  Hierna mist een woord, mogelijk ‘anderen’.
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Int aerst, een halff saete landts, daer nuu eenen Abbe (f. 110v) Wybe zoon op 
woondt, sesthien pondemaeten groot zijnde, van welcke sesthien pondemaeten 
daer sint elfftehalve pondemaeten graslandt, myt die westereynde op die Eedts-
wall ende mit die ooster eyndt op1220 Indersclate wal, Baucke Aggis opt suydt 
naestgelandet.
Ende sestehalve pondemaete maedtlandt, van welcke die anderhalve pondemaete 
lecht aenden Lyttzia scher ende dardehalff aen die Sluts Stringhen ende anderhalve 
in Onsaliche Stringen ende een pondemate Betuinga Scher.
Item noch twee pondematen in Jann Kamp.

(f. 111r) Item thoe Smallebregh die pastoors heer Haye landen.

Item twaelff pondemaeten graslandt, op die Wijmertswal die wester eynde, die 
suijderzijde Bauck Agghes weduwe landt.
Item vyff pondemaeten graslandt, leggende aen dye ooster eynde fan die twalpta1221 
voorschreven, daer die pastoor voorschreeven sulffs thoe compt voorschreven, an 
die suijdersijde Ath Sirckis weduwe, ende sijnt geweest die Varden.
(f. 111v) Item twee pondemaeten, hyet die Stringh ende lyt myt die verstra ayndt 
op die Eewall ende die aestra aeynd op die Maerslatten.
Item acht pondemaeten hoeylandt, die wester eynde loopt aen die Gort es, die 
aestra eynde Feycke Hiptis land ende daer Tette Janckis nuu bewoont.
Item een pondemaete hoeylandt, die wester eynde an Meye Gosses landt ende is 
genoempt dat B[l]oeck, die ooster eynd aen Sybe Hypkes erffgenamen landen.
(f. 112r) Item fierthien eynssen, die westra aeynde aen dit Bloeck voorschreven.
Ende nyoghen aeynsen, die westra aynde aen dit Block voorschreeven.
Item een halve pondemaete hoeylandt, op die Wymertswal aen die westra sijde.
Item anderhalve pondemaete hoeylandt in Ottinga Fenne, die suyder sijde Edde 
Fonckes [431] landt, daer hij nuu in ghebruijck heefft, ende die westera eynde 
aen dit voorschreven.
(f. 112v) Item een pondemaete hoeylandt, op dye Eewal myt den westra aeynd, 
die astra aeynde op ney die Homertst.
Item dae aerffgenaemen fan Hypke Feyckis tyaen klr.1222

Item Edde Fonckes, een philippus golne.
Item Hotthia Aggis, achthien stuvers.
Item Feyte Ydts zoon saete, achthien stuvers.

1220  Er staat bij vergissing tweemaal ‘op’; de eerste keer is het woord doorgehaald.
1221  Mogelijk een verwijzing naar de eerder genoemde ‘twaelff pondemaeten graslandt’.
1222  Verbeterd uit ‘pondemaeten’; niet goed leesbaar. Mogelijk afkorting van ‘klinckert’.
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(f. 113r) Item Syble Freercks zoon gevet die pastorie twaelff stuvers uuyt Janne 
kamp.
Item in Baucke Aggis, achtien stuvers.
Item disse landen die bruyct die pastoor sulffst, aldaer voorschreven is ende hy 
jouwt die pondemate foer XVII stuvers.
Item by die forst van Sassens tijden, doe golden disse landen voors. XI golden 
floreenen.
Item dijcken ende dammen myt gerekendt.

(f. 113v) Hommarts

Dyt zijn die landen die toecoomen Sint Johan, patroon in die Hommerts.

Item int eer[s]t, eenentwintich pondemaeten graeslandt, leggende int oost van 
Sinte Johannes saete in die Hommerts, aent huys.
Item noch acht pondemaeten hoeylandt, leggende thoe Westehuussen, die 
oostereyndt loopt op die Veerswall op naet huys.
Item noch een pondemate hoey (f. 114r) landt, legghende bij die suyder zijde op 
Jelte Slootswall.
Item dese voorschreven landen ghelden dit jaer, toe weeten anno XLIII, thoe 
huyr achthien floreenen, maer alst quaede jaeren bennen ende hooge wateren gae, 
wandt tleech gebroocken landt is, salt sooveel niet mooghen ghelden.
Item noch vyff pondemaeten hoeylandt, leggende toe Westehuijs, met die wester 
eynde op die Wymmertswall ende met die noorderzijde aen Joorn Strenghen 
ende1223 met die ooster eynde aen die Campen, ende ghelt dit voors. jaer toe huyr 
vyff floreenen.
(f. 114v) Item noch anderhalve pondemaete hoeylandts toe West Huijs, leggende 
op Steenslootmewael ende ghelt nuu thoe huyr anderhalve floreen.
Item noch dardehalve pondemate hoeylandt, leggende toe Westehuijs, met die 
zuyder zijde aen Sible Freerck zoons landt ende met die wester eyndt aen Tete 
Jancke zoons staeten toe Smalebrugh ende die pondemaete ghelt thoe huyr, nuu 
dit voorscreven jaer, sesthien stuvers.
Item noch derdehalve pondemate hoeylandt, genoempt dat Schoncke (f. 115r) 
Landt, ende dat hoert thoe die patroon Sinte Johan voors. ende die priesteren in 
dye Hommarts voorschreven toesamen, ende ghelt nuu twee floreenen.
Item noch twee pondemaeten hoeylandt, leggende thoe Oestehuijs, aen die 
zuijderzijde van salighe Sybren Tibbis landen ende die westereynd aen Wytthie 

1223  Later toegevoegd: ‘met die noorderzijde aen Joorn strenghen ende’.
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Douwes veerthien eynsen ende myt die oester1224 eynde aen die patroons landt, 
ende gheldt nuu een floreen.
Item noch vier pondemaeten (f. 115v) graslandt, leggende met die wester eynde op 
die Feerswal ende met die zuijderzijde op Jelte Sleetswael ende elcke pondemate 
ghelt nuu XVIII stuvers.
Item noch drie pondemaeten toe Oestehuijs, hoeylandt, leggende in Hemme 
Scher ende voerfallen tegens Henne Piers zoons drie pondemaeten, ende ghelden 
nuu thoe huyr anderhalve floreenen min twee stuvers.
Item noch twintich eynsen hoylandts, legghende toe Westehuys (f. 116r) in die 
Hoep ende ghelt nuu thoe huyr een floreen.
Item noch drie floreenen jaerlixe renten, leggende in die Jotrijp, in Tzialingh 
Eeme zoons saete, over hooch ende leegh in die voorschreven zaete.

Dese voorschreven landen coomen thoe Sincte Johan Babtista, patroon in die 
Hommaerdts voorschreven.

(f. 116v) Achterfolgende tplaccaet van Keyserlycke Mayesteyt, ghedaen vandt stuck der 
beneficie ende limitatie van heer Jelle, pastoor inde Hommerts, van zijn pastorie offte 
beneficie.

Item int eerst, vierdehalve pondemaeten graeslandt, leegh gebroocken landt, 
recht overt Feer, voort huijs, myt die suijder zijde aen die jonger priesters landt, 
ende plecht in voortijden die pondemate jaers toe ghelden drie ofte vier stuvers 
ende gheldt nuu zeeven stuvers.
Item noch acht pondematen hoeylandt, (f. 117r) leech gebroocken landt, ende 
is alle jaeren vyff ofte ses weecken voor Omnium Sanctorum onder water ende 
leydt myt die ooster eynde aen die pastoors vierdehalve pondemaete voors. 
ende die suyder zijde aen Hylck Hessels landt, ende pleecht in voortijden die 
pondemaete1225 toe [ghelden] oock drie offte vier1226 stuvers ende geldt nuu 
seeven stuvers.
Item noch acht pondemaeten graslandt, [432] zeer rijdich ende gebroocken ende 
legghen myt die oostereynde aen die acht voorschreven ende myt zuijderzijde 
oock aen Hylcke (f. 117v) Hessels voorschreven landt ende is nijet beeter, IX 
stuvers.
Item noch sestehalve pondemate hoeylandt, ende leggen myt die noorder zijde 
aen die jonger priesters landt ende die oostereynde aen Wobbe Sytthies landt 

1224  Verbeterd uit ‘wester’.
1225  Hierna doorgehaald ‘twe’.
1226  Later hierboven toegevoegd: ‘drie’.
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ende betaelen mede tot die jaerlixe taux ende dominie, die pondemaete neegen 
stuvers.
Somma facit XII fl. ende IX st.1227

Item noch drie pondemaeten hoeylandt, ende leggen rondtsomme in die jonger 
priesters landen, ende gelt die pondemaete IX st.1228

Item noch thien pondemaeten1229

(f. 118r) Item noch thien pondemaeten graslandt, zeer gebroocken landt, ende 
leyt myt die zuijder zijde aen die pastorie achten voorschreven ende myt die ooster 
eynde aen Douwe Ette zoons landt, ende plech in voortijden die pondemaete1230 
toe ghelden drie ofte vier stuvers ende gelt nuu seeven stuvers.
Item noch anderhalve pondemaete hoeylandt, ende leggen myt die zuijder zijde 
aen die pastoors X pondemaeten ende met die oostereynde aen Bouwe Eete zoon 
landt, ende gelden tsamen XII st.
Item noch acht pondemaethen (f. 118v) graslandt, leggende met die suijder 
zijde1231 aent kerckhoff ende loopt met die wester eyndt aen die Kerckwech ende 
is oock zeer gebroocken ende pollich landt ende moeghet mits somer nijet d[r]
oech begaen ende is niet beeter dan VII stuvers.
Item noch een pondemaete hoeylandt ende leyt in die Rijdscher ende is oock niet 
beeter dan seeven stuvers.
Dit zijn alle de landen die dair binnen thoe die pastorie in die Hommerts (f. 119r) 
ende zijn in somma XLIX pondemaeten ende een halff ende bennen overgegeven 
voer twaelfftehalve floreenen, van welcke ick dertich pondemaeten verhuyr voer 
neegen floreenen, die ander bruijck ick zelffs.

Achtervolgende tplacaet gedaen fan Keyserlycke Mayesteyt, fant stuck den prebende 
Ons Lieve Vrouwe, her Bouuo inde Hommerts.

Item int eerst, achtien pondematen graslandt, leech,1232 gebroken ende vergraven 
landen, aen (f. 119v) beyden zijden Haringa Sloot, naestlanden Onna Dyorra 
zoon landen ende Hylck Hessels landen ende leggen nuu onder twater, daer die 
beesten al uuyt zijn, dair die pondemaete in foertijden drie oft vier stuvers ende 
gelt nuu zeeven stuvers toe huyr.

1227  In linkermarge later toegevoegd.
1228   Hierna doorgehaald ‘Item noch thien pondemaeten’.
1229  Dit fragment is later doorgehaald.
1230  Hierna doorgehaald ‘hoeylandt’.
1231  Verbeterd uit ‘eyndt’.
1232  Hierna doorgehaald ‘landt’.
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Item III pondemaeten hoeylandt op Auwa Auckes sloot, naestlanden Jancke 
Wlckis, die pondemaete negen stuvers.
Somma LIII pondemaeten, XV½ fl. ende IIII st.1233

Item noch twee pondemaeten hoeylandt, haenlandt,1234 naeste landen Jancke 
Wlckis inden Langhe (f. 120r) waeren, die pondemaete ses stuvers.1235

Item sesthiendehalve pondemate hoeylandt inden Hoop, naeste landen Agga 
Auwis landen, Wobbe Sytys landen ende Boen Dodo weduwe landen, die 
pondemaete neegen stuvers.
Item noch vyff pondemaeten toe Westehuus, voer anderhalve floreenen, ende 
bijtaelen me toe dy jaerlixe taux ende dominie ende hebben die pondematen in 
foortijden gheeven voor vierdehalve stuvers, naeste landen Buue (f. 120v) Ottis 
ende Boen Dodis1236 landen.
Item twee pondemaeten hoeylandt bij Jancke Wlckis huys, naeste landen Lyua 
Jauckes, die pondemaete acht stuvers.
Item seeven pondemaeten ouwer Feer, aftert huijs, daer die vierdehalve leggen 
oppet water, ende lijdt groote schaede vandt water ende is seer verdolven, noch 
alle dagen vergraven ende voertbrocht aen dat huijs sted, naste landen Agge 
Auwis landen ende Hylck Hessels landen ende Onna Dyorre zoon landen, die 
pondemaete seeven stuvers.
(f. 121r) Ende dij lansaete, daer met mij inwoondt, die heeft van disse landen thoe 
huyr XXV pondemaeten, voer acht florenen.

Dese naegeschreven1237 bennen die landen ende renten van Sincte Katherine proven in 
die Hommerts, in anno XLIII.

Item int eerst, twaelff pondemaeten hoeylandt, leggende toe Westehuys in die 
Hoop, genoempt Gheerthies Landt.
Item noch een halff pondemate hoeylandt, (f. 121v) leggende toe Oestehuijs bij 
dat Olde Hoff, by her Jans op Zwaech1238 pondemaete.
Item anderhalve pondemaete graeslandt, leggende toe Westehuys, genoempt die 
Nes.

1233  In linkermarge, later toegevoegd.
1234  Later toegevoegd.
1235  In linkermarge, onderaan f. 119v: ‘I fl. VII st.’; later doorgehaald.
1236  Hierna doorgehaald ‘weduwe’.
1237  Hierna doorgehaald ‘landen’.
1238  Hierna doorgehaald ‘vier’.
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Item vierdehalve pondemaete graeslandt, leggende toe Westehuus op Simen 
Minnema slootswal.
Item noch twintich eynsen graeslandt, legghende op Wlcke Sibis slootswal.
(f. 122r) Item twee pondemaeten graes landt, affter Sibe Wlckis huijs.
Item noch twintich eynsen graslandt toe Oestehuijs, op Eeuwe Aucke zoon 
slootswal.
[433] Item twee pondemaeten graeslandt, dye oostereyndt loopt nae die pastoors 
huijs over dat Feer.
Somma facit XVIII fl.1239

Item noch neegen eynsen graeslandt, myt die oostereynde aen Wlcke Sybe zoons 
huijs.
Item noch drie eynsen hoeylandt, die westereynde loopt op aen die Kerckepadt.
(f. 122v) Item noch dardehalve pondemate deecklandt, hier uut boert die pastoor 
jaers twaelff stuvers.
Item sed1240 voorschreven landen gelden dit voorschreven jaer thoe huyr achthien 
floreenen, maer wandt tstucken ende stollen bennen, soe zullins in quaede jaeren 
zoo veel nijet mogen gelden, zaller die landtsaete mijt zijn kinderen anders die 
cost aff hebben, wandt zij ghelden nuu alsoo feel als zije moogen gelden, ende 
bennen een jaer oft twe gebruijckt toe prouffijt van die kercke oft patroon, want 
die patroon in timmeringhe is gheweest ende noch oock beafter (f. 123r) is, ende 
dat by consent van die vrunden van die gheen daert van uuytgecoomen is, ende 
wantet toe cleyn is een priester op thoe houden, zoo hebben die foeghden, wandt 
wij quaetyt sangers hebben, die schoolmeester een ghulden, ofte twee ofte drie 
aff gegeven.

Jotryp

Dit zijn die landen, die den patroon Sint Jan Baptist toecompt, van die welcken 
Lolcke Tiebbe zoon meyer is.

(f. 123v) Item acht pondemaeten graslandt, geleegen ten Oosthuysen, dwelcke 
Trijn Yge weduwe toe suijden naestleeger is.
Item drie ponsmaeten graeslandt, geleegen toe Westhuysen, dwelck heer Otto 
pastoor toe suijderzijde naestleger is.
Item drie pondemaeten maedlandt, gelegen op Brande Slootswal, dwelck Haye 
Piers zoon ten suijden naestleger is.
Item vyff pondemaeten graslandt, geleegen den oostereynde opte (f. 124r) 

1239  In linkermarge, later toegevoegd.
1240  Lees ‘dese’.
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Veerswal, dwelcke Nele Gerbren zin ten noorden naestleger is.
Item twee pondemaeten graslandt, leggende in1241 Liauke Aenne zoons fenne, 
dwelcke Yge Heercke zoons weduwe naestleger is ter noerderzijde.
Item een ponsmate graslandts, leggende in Ruirdt ende Liaucke1242 voorschreven 
landen.
Item negen pondemaeten int Wester Deeclandt, an die noorder zijde Hoyte 
Welle, ende is van gued wird.
Item drie pondemaeten graslant, (f. 124v) die oosterzijde loopt an die Wimerts 
wal, dair Yge Hoecke zoon weduwe ten westen naestleger is.
Item vier pondematen hoeylandt, leggende in Haucke Scher, dwelcke Mincke 
Pybe zoon toe suijderzijde naestleger is.
Item vierdehalve1243 ponsmaete hoeylandt, leggende in den Grooten Scher, anden 
aester zijde vanden Wimmerts.
Item twee pondemaeten hoeylandt, genoempt Lioliffs wer, daer Tiete Gerbrens 
zoon ten oosten naestleger aff is.
(f. 125r) Item anderhalve ponsmaet hoeylandt, leggende in die Schuijden, daer 
Tiete Gerbrens zoon ter zuijderzijde naestleger is.
Item anderhalve pondemaete hoeylandt, leggende in die noorderzijde Foppen 
Dueck, Wyl Bue weduwe toe noordenzijde naestleeger is.
Den huyr van deese landen voorschreven bijden Sassen tijden pleegen toe gelden 
X gouden guldens ende byder Geldersche tijden drie ende seeven floreenen ende 
nuu ter tyt gelt XIII floreenen.

(f. 125v) Dyt zijn die landen den patroon toecomende, die nuu gebruijct worden van 
Wybrant Freecks zoon.

Item vier ponsmaten graslandt, genoempt die Zwine Fenne, daer Wybrandt Freeck 
zoon1244 ter noorder sijde naestleeger aff is.
Item vyfftehalve ponsmaet, genoempt die Stensvenne, dwelcke Hottie Duede ter 
zuijder sijde naestleger is.
Item dardehalve pondemaeten graslandt, genoempt dat Dael, daer Siurd Bouwema 
ten oosten naestleger aff is.
(f. 126r) Item een pondemaete graslandt, Jelgers wer, daer Sirck Pijbe zoon ten 
suijden naestleger is.
Item een pondemaete hoeylandt, geleegen tot westen inden Hoep.

1241  Later toegevoegd.
1242  Hierna doorgehaald ‘ zoon’.
1243  Verbeterd uit ‘vier’.
1244  Later toegevoegd.
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Dese huyr van dese landen voorscreven is vyff floreenen, ende den pastoor 
ontfanct uuyt desen vyff floreenen voorscreven XVI stuvers.
Item noch dardehalve ponsmate, gelegen op Brecken Herne, daer Tietie Gerbrens 
zoon ten oosten naestleger is.
Item anderhalve pondemate aen (f. 126v) Zijlslootswal, dair Tyaerd Lyaucke zoon 
an die zuijderzijde naestleeger is.
Somma, als dat deese vier ponsmaeten ghelden twee guldens te huyr.
[434] Item noch1245 elftehalve ponsmaet graslandt, daer pastoor ten suijden 
naestleger is.
Deese voorschreven gelden III enckel gulden.

Patroons landen, die gebruijckt worden van Jetthie Tiebbe zoon.

Item vyff pondemaeten graeslandt, (f. 127r) geleegen ter noorderzijde aenden 
patroons negene, ten suijden Sirck Pybe zoon naestleeger.
Item twee pondemaeten graslandt, geheeten Hoytewelle, dwelck Mensck Tiebbe 
weduwe ten noorden naestleeger is.
Dese voorschreven ghelden derdehalve floreenen toe huyr.

Patroons landen die gebruyct worden van Pier Piers zoon.

Item neegen pondemaeten graeslandt, dair pastoor ter noorden naestleger is.
Dese negen voors. gelden dardehalve fl.

(f. 127v) Patroons landen, die gebruijct worden van Trijn Yges weduwe.

Item drie pondemaeten graslandt gelegen inde Brecke, dwelcke is affslaende 
landt, rondtom liggende int water.
Dese drie voorschreven gelden te huyr XXI st.

Patroons landen, die gebruijct worden van Aucke Tiebbe zoon.

Item twee pondemaeten graslant, hietende Hoyte Welle, an beyde zijden naest-
leeger Deecklandt.1246

(f. 128r) Item drie pondemaeten hoylandt, gelegen op Breckene Herne, dwelck 
Hidde Hotye zoon ten oosten naestleeger is.
Item anderhalve pondemate graslandt, dair die patroon naestleeger aff is.

1245  Hierna doorgehaald ‘anderhalve’.
1246  Hierna doorgehaald ‘dat’.
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Item een halffve pondemaete ryedtlandt.
Dese voorschreven landen gelden anderhalve golden toe huyr.

Patroons landen, die gebruijct worden onder die gemeente.

Item acht ponsmaete, de Oester Deeclandt, (f. 128v) ten westen naestleeger 
Wester Deeclandt, dwelck te huyr ghelt een floreen.

Patroons landen, die gebruijct worden van Sirck Syts zoon.

Item twintich eynsen hoeylandt, dair pastoor ten suyden naestleeger is.
Item noch II pondemaeten, geheeten Aelcke Kleplen, dair Tyaerdt Leaucke zoon 
ten suijden naistleger is.
Item een ponsmate graslandt, geheten Hoyte welle, dair pastoir ten noorden 
naestleger is.
Dese landen voors. gelden II fl.

(f. 129r) Dit zijn die landen, die gebruijckende is her Otte, pastoor in Jotrijp, toe-
behoorende totter pastorie, leggende inder zaete, dair Lolcke Tyebbe zoon nuu ter tydt 
op woondt.

Item vyff pondemaeten graslandt toe Oosterhuysen, ter noorderzijde naestleeger 
Heyn Douwe zoons fenne.
Item twee pondemaeten graeslandt, legghende over dat Feer, ter zuijderzijde Yghe 
Heercke zoon naestleegher.
(f. 129v) Item twee pondematen graslandt, leggende die westerzijde an dese twee 
ponsmaeten voorscreven, dwelcke Yge Heercke zoon naestleeger is.
Item twee ponsmaten graslandt, genoempt Inte Wyer, dewelcke Wbbe Jan zoons 
erven toe noorderzijde naistleeger is.
Item twee pondemaeten hoeylanden, leggende in Hauckema Scher, dewelcke 
Jetze Sybrens zoon die westereynde naestgelandet is.
Item vyff pondemaeten, an veele (f. 130r) stucken ofte eynssen ende toesaemen 
gereeckendt op vyff pondemaeten.
De huyre van deese voorschreven, die ick ontfanghe, is1247 vyff floreenen.

1247  Hierna doorgehaald ‘IIII’.
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Dit zijn die landen, die ick heer Otto pastoor ben gebruijckende in mijn zelves zaete.

Item thien pondemaeten graslandt, leggende ten noorden vanden patroons landen.
Item drie pondematen graslant, (f. 130v) dwelcke Hobbe Birde zoon ter noorder 
zijde naestleger is.
Item thien ponsmaeten graslandt, dwelcke Hobbe Birde zoon ter noorder zijde 
naestleegher is.
Item zeeven ponsmaeten maedlandt, dair Hartman Broers zoon eerven ter suijder 
zijden naestleegher zynt.
Item drie pondemaeten maedlandt, geleegen toe Oosthuysen, daer Lolcke Liaucke 
zoon ter zuijder zijde naestleeger is.
[435] Item dardehalve ponsmaete hoeylandt, (f. 131r) geleegen an Tyaerdt ende 
Sybren Lyauckens landen, dwelcke Tyaert ende Sybrandt Lyaucke zoonen ter 
zuijder zijden naestleegers zynt.
Item twintich eynsen gerslandt, dwelck die patroon ten suyden naestleegher is.
Item ses ponsmaeten hoeylandt, geleegen toe Oesthuysen, dwelck ter suijderzijden 
Wijb Buwe weduwe naestleeger is.
Item vyff pondemaeten graslandt, geleeghen int Ooster Deeclandt, legghende 
opten Grooten Wymerts wall.
(f. 131v) Item twee ponsmaeten hoeylandt, geleegen toe Oesthuysen, dwelcke 
geleegen is ten oosten an tWesten Deeclandt.
Item twee pondemaeten [in] Wester Deeclandt, geleegen ten oosten Ooster 
Deeclandt.
Item een halve ponsmaete hoeylandt, geleegen toe Oesthuysen, dwelck Wijb 
Buwe weduwe naestleger is.
Item twee pondemaeten ende vier eynssen, gheleeghen in Hotthie Duedes 
landen, van welcken ick thoe huyr boert (f. 132r) achthien stuvers, ende dese 
voorschreeven landen, ghelden toe huyr vyfthien floreenen.

Ypcolghae

Item die kercke in Ypcolgae ofte Sincte Odulphus patroon heeft dese naegeschreven 
parceelen van landen, myt heur limiten.

Item vyfthien pondemaeten graeslandt, de noorder eyndt op die Zwette (f. 132v) 
wael, die suydereyndt loopt aen die patroons huyssteed.
Dese kercke ofte patroon voors. heeft anders gheen landen ende binnen zeer 
gebroocken landen ende wairen bijden Gelderschen tijden van cleyne importantie, 
die pondemate niet doende meer dan vyer st., onderwijlen ses stuvers, dair nae 
by Keyserlycke Mayesteyt tijden verbetert doer guede dijcken ende opgehaelt tot 
veerthien stuvers ende nuu gelden se achthien stuvers, aldus, onderwylen men, 
onderwylen meer, op diversche prijsen, naer gelegentheydt der tyt.
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(f. 133r) Her Hiddo Tyercx zoon, nuu ter tyt pastoor in Ypcolgae, achtervolgende 
den placate by Keyserlycke Mayesteyt raedt in Vrieslandt opt stuck vanden geestelijcke 
beneficien, mit die kercke landen, om die van nyes aen toe bringen; zoo ist dat ick myt 
hoer limiten anbrengh in manieren naescreeven.

Inden eersten, heefft dese pastorie XVI pondemaeten graslandt, liggende an die 
noorderzijde van die kercke, die suijder eynde loopt an Ypcolgaene Wech.
Item noch is tot dese proven (f. 133v) vier pondemaeten graslandt op die zuijder 
zijde van dat Kerckpadt, die noorder eynde loopt an die Kerckwech.
Item noch heeft dese prooven elff pondemaeten hoeylandt in die Ooster Kerck 
Scher, die suijdereyndt loopt op die Meerswal.
Item noch heefft dese pastorie vyftehalve pondemaete hoeylandt, genoempt op 
die Eynden, die noorder zijde loopt op die Zwette wall.
Item noch vier pondemaeten hoeylandt, (f. 134r) genoempt her Pybe landt, die 
zuijder eyndt lecht op die Zwette wal.
Item vier pondemaeten hoeylant, die noordereyndt lecht op die Zwette wal ende 
die zuijder eynt an die pastoors voorschreven vier pondemaeten.
Dese voorschreven parceelen myt heur limiten, booven mentioneert, heb ick 
her Hiddo voorschreven verhuyrdt, vier pondemaeten Meynsck Tzalinghs wyff, 
ende dander landen heb ick verhuyrdt Holla Tzalinghs zoon myt zijn moeder, 
ende dese landen voorschreeven hebben in verleeden tijden zoo snoode geweest, 
(f. 134v) dat die pondemaete, by salige her Sicko tijden, nijet golden dan ses 
stuvers.
Dairnae hebbense hoerin verbeetert ende gholden thien stuvers; dairnae, by 
Keyserlycke Mayesteyt tijden, mochten se wel gelden die pondemaete vyffthien 
stuvers ende ghelden nuu thoe huyr achtien stuvers, aldus geldes, onderwylen 
min, onderwylen meer, dan nuu XVIII stuvers, als voorscreven is.

Item noch heefft dese pastorie myt zijn vicarius eeuwige memorien landen bij die 
huysluijden in hoer saeten angebrocht, als hyer naevolgende is, protesteert oft hij enige 
(f. 135r) mochten hem in versennen, altyts beholden rechts thoe zijn.

Item Bauck Hayes een pondemate inden Kerck Scher ende geeft dair nuu ter tyde 
voor toe huyr twaelf stuvers.
Item Gerrolt Syckama veerthien eynsen landes legghende buijten den Wech ende 
gheefft daervoor toe huyr twaelff stuvers.
Item Holla Pals heefft een halff pondemate landis, legghende op Indijck, ende 
gheefft daer voor thoe huyr ses stuvers.
(f. 135v) Item Sibbel Lolla wyff een pondemate in Lolle zaete liggende ende 
gheefft thoe huyr twaelff st.
[436] Item noch heefft dese pastorie allenich selven tot zijn proven VII 
pondematen hoeylandt, die noorder eynde loopt op die Zwette, ende dese landen 
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voorscreven heeft Holla voorschreven myt zijn moeder in huyringe ende gheefft 
dair voor die pondemaete als booven.

Noch is in Ypcolgae een vicarie ende is op elegeert Abba Gossa zoon, daer nuu tot 
Paesschen naestcomende bij die gratie Goidts sal (f. 136r) priester worden, ende heeft 
deese naegescreven percelen van landen mit heure limiten.

Inden eersten, heefft dese vicarie achtehalve pondemaeten graslandt, die suyder-
eyndt lecht aen die Kerckewech, die noordereynde op die Cleyne Zwette wal.
Item vier pondemaeten graeslandt, die suijder eyndt licht aen Lycle Broers zoons 
thien pondemaeten, die noorder eynde loopt aen die huyssteede.
Item noch twintich eynsen graslandt, (f. 136v) die ooster igge an die Kercksloot 
ende die suijdereynde loopt an dat kerckhoff.
Item neegen pondemaeten hoeylandt, leggende in die Wester Kercke Scher, die 
suijder eyndt loopt op die Meerswall.
Item drie pondemaeten hoeylandt, leggende op Benedicx Douwe zoon slootswal, 
die suijder eynde lecht op die Swette wall.
Item noch drie pondemaete ende drie eynssen hoeylandt, die suyder eynde lecht 
op die Zwettewall, aen die ooster (f. 137r) zijde Heere Hotthie zoons landt.
Item thien eynssen hoeylandt, leggende op die Breckene Wyelswall.
Item thien eynsen hoeylandt,1248 die noorder eynde loopt op die pastoors 
opeynden.
Item twintich eynsen graslandt, liggende in Eevert Claes soons fenne.
Dese parceelen van landen, boven mentioneert, toebehoorende die vicarie voor-
schreeven, bennen een paert zeer leege landen ende hebben in foortijden (f. 137v) 
geweest van cleyne inportantie, alsoo dat die pondemaete een part bij die quade 
jaeren niet meer mochten gelden dan vier stuvers, dairnae VII stuvers, ende by 
Keyserlycke Mayesteyts tijden, alser guede regiment van dijcken, dammen binnen 
gecomen, goldense wel veerthien stuvers, ende binnen nuu die pondemaete 
voerschreven verhuyrt voor achthien stuvers ende worden nuu gebruijckt bij 
eenen, genoempt Alle Sinne zoon. Aldus geldense, onderwijlen min, onderwijlen 
meer, dan nuu achthien stuvers, als voorschreven is.

1248  Hierna doorgehaald ‘leggende op’.
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(f. 138r) Gasmer

Heer Heero Lyoloffs zoon, pastoors renten ende landen.

Item vyffthien pondemaeten graslandt, de oostereynde leyt op die Merswal ende 
die we[s]ta endt lecht ande Kerckwech, met de kamp buyten de wech.
Item twee pondemaeten graslandt, mey die pollen ende dat Lyttich Hofflandt, 
achter den pastoors huijs de westeg, ende hier uuyt hefft Lolcka Lyeucke zoon de 
eene pondemaete uuyt.
Item vyff pondematen hoylandt, (f. 138v) genoempt Sasckers War, aen de wester 
zijda de voorschreeven fenne ende een pondemaete inde [selve] ende hoort toe de 
patroon Sincte Marten.
Item ses pondemaeten, genoempt Lollinga Landt, de ooster eynde op de Merswal 
ende westereynd in de voorschreeven fenne.
Item vier pondemaeten landt, genoempt dat Hofflandt, ende lecht de westereynde 
op die grete Gassmers wal, die oistereynde dat Kleyne Hofflandt voorschreven.
(f. 139r) Item anders anderhalff pondemaete, leggende over de Mer, de westereynde 
loopt [an] de Mer ende ooster ande Meerdijck.
Item twee pondemaeten hoeylandt, leggende in Feyte Scher, de westereynde lopet 
an de pastoors wal, eegen landt, ende die eene hoert toe Pyer Epa zoon.
Item een halve pondemaete land, leggen in Feycke Scher, toe westereynde Siurd 
Dyorre zoon landt.
Item deese voorschreeven landen hebben gholden ses gulden ende (f. 139v) neegen 
enckel ghulden ende twaelff enckel gulden ende achtien gulden.
Somma vyffendertich pondemaeten.

Doytthie Jaye zoon, prebendarius inde Gasmer, besittende ende selffs bruijckende disse 
naegeschreven landen.

Item vierdehalve pondemaeten graslandts, leggende an die suijder zijde van die 
kercke ende op die Peelnawal.
Item twee pondemaeten graslandt, (f. 140r) genoempt die Moncke Fenne, die 
westereynde loopt an die pastoors landen.
Item twee pondemaeten graslandt, genoempt die Pollen.
Item vierdehalve pondemaeten hoeylandt, genoempt Oeghe stry[n]ghen.
Item twee pondemaeten hoeylandt, liggende in dat Ald war.
Item een pondemaete hoeylandt, legghende inde Oostereynde.
Item vierdehalve pondemaeten, (f. 140v) die oostereynde loopt an die Merswall.
[437] Item twee pondemaeten in Johannes schar.
Item een pondemaete op die Leyen.
Somma sexthien hoornthies ghulden.
Somma pondemaeten een ende twintichstehalve pondemaeten.
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(f. 141r) Heech

Dyt zijn die patroons landen Sincte Christophorus in Heech.

Ten eersten, acht pondemaeten hoylandt, genoempt die Byla, met dat stuck 
landts, daerbij leggende.1249

Item bet een stuck hoeylandt leggende in Oosterwoldt op van1250

Item bet noch acht pondematen hoeylandt, van welcken die (f. 141v) vyff 
hoeylandt ende die drie graslandt, leggende in Oosterwoldt, in Douwo Harinxma 
zate.
Item bet een stuck hoeylandt, leggende in Oosterwoldt, op Bregh Slootswal, niet 
wel wetende die grootheyt, dan is wel ruijm seeven pondemaeten groot.
Item beth zes pondemaeten hoeylandt, die zuydereyndt loopt op die Diep 
Slootswal.
Item bet noch een stuck landes, omtrendt drie pondemaeten groot, genoempt 
specialiter dat Heilige Landt.
Dese voorschreven percelen (f. 142r) van landen, myt heur limijten, binnen inden 
aenbrengh overgegeven by die Sassensche tijden voor thien gulden floreenen, ende 
wairen by die Geldersche tijden van cleyne inportantie, dat die pondemaete boven 
die vier stuvers nijet mochte gelden, ende dairnae by Keyserlycke Mayesteyts 
tijden goldense nyet meer inden yersten dan seven stuvers.
Dairnae wordense verhoocht, de pondemate voorschreven tot twaelff stuvers, 
ende nuu estimeerende yder pondemaete voor goedt ende quaet op achthyen 
stuvers.
Item noch vier pondemaeten in (f. 142v) Wybren Lyoestne zoon zaete, ende 
in questie nuu staet offte het landen zullen zijn offte renten, ende betaelt die 
landtzaete van dien vier hoornthies gulden min drie stuvers.

Achtervolghende den placate bijden Hove van Vrieslandt uuytgegeven opt stuck 
vander beneficien ende provenen, myt specificatie ende limitatie van landen ende 
renthen vander pastorie in Heech, ende wordt nuu ter tyt bedient by meester Syoucke 
Buwe zoon pastoor, ende deese naegeschreven parceelen (f. 143r) van landen binnen 
zijn corpus etc.

1249  Het fragment ‘genoempt t/m leggende’ is later toegevoegd. Hierna doorgehaald: ‘van welc-
ken die vyff hoeylandt ende die drie graslandt, leggende in Oosterwoldt in Douwa Harinxma 
zaete’.

1250  Dit fragment is later doorgehaald.
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Then yersten, een stuck graeslandt, zijnde groot omtrent seeven pondemaeten, 
myt die ooster zijde op die Aemtyllewal ende mit die westerzijde aen Haersma 
landen ende myt die zuijder eynde op Haghena Meerswal.
Item noch vier pondemaeten, genoempt die Moolen Fenne, leggende op die 
oosterzijde van Hagena zijll, mit den noordereyndt aen die olde moolen steedt.
Beth noch vier pondemaeten (f. 143v) graslandt, legghende aen die noorder zijde 
van die costerie huyse, over die Wechsloot, ende mit der noorder eyndt an die 
pastoors ses pondematen.
Beth noch ses pondemaeten hoeylandt, den noorder eynde loopt op die Hincxte 
Poelswal ende mit die oosterzijde aen die Schettens.
Dese alle voorschreven landen behooren tottet corpus voors. ende geeven gheen 
taux ofte dominie dan in alle andere onghelden1251 gelijck andere wairlijcke 
landen.
Ende dese (f. 144r) landen pleegen inden eersten, over drie ende twintich jaeren 
verleeden die pondemaete nijet meer thoe huyr te ghelden de pondemaete dan 
acht stuvers; daernae hoerm verbeeteren ende gelden thien stuvers; dairnae 
steegen zij op wel tot veerthien stuvers.
Dan als ic Suffridus voorschreven die pastorie ontfinge, verhuyrde ick die een 
part voor sesthien stuvers ende worde nuu meestepart bij mij zelven gebruijckt, 
estimere die nuu wel gelde solde thoe huyr die pondemaete XX stuvers, ende 
gheeve die nuu voor vyffthien ghouden fl. oover.

(f. 144v) Dese naegeschreeven perceelen van landen binnen buijten dat corpus ende 
schieten tot die tax als andere wairlijcke landen. Ten eersten, een saete leggende aen die 
dijck, Gerrijt Jans zoon meyer van is, tot welcke zaete dese naegeschreven behoorende 
ende bijden voors. meyer worde gebruijckt.

Ten yersten, een stuck maedlandt, groot zijnde omtrent achtehalve pondemaeten, 
op die oosterzijde naestlegers Eelck Heringa ende opt west Feyte Hotthie zoons 
erffgen.
Item noch sestehalve pondematen (f. 145r) hoeylandt, op die oosterzijde Wybe 
Poppinga ende oock op die westerzijde naestleger.
Bet noch twee pondemaeten hoylandt, leggende in Bruijck Scher, Yema Douwa 
zoon naestleegher op die westerzijde ende aen die oosterzijde lecht een water.
Item noch twee pondemaeten hoeylandt, leggende inde Lutke Campen, mit die 
westerzijde an een water ende op die oosterzijde Heercka Feycke zoon erffgenamen 
naestgelandet.

1251  Hierna doorgehaald ‘ghelijck andere onghelden’.
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Item beth noch een pondemate (f. 145v) hoeylandt, Haringh Douwa zoon 
Harincxma van [438] Apkouw eerffgenamen naestgelandet op die oostere zijde, 
ende loopt myt die wester zijde op die Feerswall.
Item noch twee stucken graeslandt, niet well weetende die grootheyt van dien, 
Heercka Feycke zoons eerffgenaemen naestlegers an die wester zijde ende her 
Haringhs prooven landen aen die oosterzijde, ende loopt myt die noorder eynt 
an die huysen.
Item bet noch twee koeghanck, leggende myt die wester zijde aen die Nye Feerswal 
ende mit (f. 146r) die ooster zijde an die saete daer Taecke Enne zoon nuu ter tyt 
op woondt, toecomende Hys Jelgersma erffgenaemen.
 Bet noch een stuck graslandt, groot zijnde omtrendt twee koeganck, hietende 
die Ryedfenne, Haringh Douwe zoons voorscreven erffgen. naestleeger aen die 
ooster zijde ende Yge Deckens zoons kinderen aen die westerzijde naestgelandet.
Item bet noch een stuck graslandt, groot zijnde omtrendt anderhalve koeganck, 
hietende die Lyeghe Fenne, Haringh voorschrevens erfgen. op die oosterzijde 
naestleegers (f. 146v) ende die westerzijde loopt op een waeter.
Item noch een halff pondemate landts, leggende in Taecke Enne zoons saete, in 
zijn fenne voor den huyse, Hys Jelgersma erfgen. toecoemende, als naest voor 
den huyse, welcke fenne voorschreven op den ooster zijde Haringh Douwe zoons 
erffgenamen ende op die wester zijde die kercke Schettens naestgelandet.
Dese voorschreven mentioneerde zaete is omtrendt groot veertich pondemaeten, 
secundum communem estimationem,1252 ende golden toe huyr bij1253 dolde pastoors 
(f. 147r) tijden in anno XXIII, neeghen enckel gulden.
Dairnae, verleeden omtrent vyff oft zes jaeren, worden zij verhoocht voor twaelff 
ghulden ende ten laesten, voor tversterven van salige her Tyaerdt Harincxma 
pastoor, voor vyfthien gouden gulden ende nuu, ontrendt vier jaeren verleden, 
bij mij verhoocht op XXVI gouden gulden, twelck zije noch huijden ten dage 
gelt, ende dese saete worde gebruijct bij tijden vanden anbrengh voor twee cleyne 
saeten, dan nuu an een geworpen als booven.
Item noch heefft deese pastorie een zaete landts, leggende in Oostwald ende (f. 
147v) Haringh Feckla zoon meyer dairaff, wel toe verstaen dat die pastorie de 
heele zaete nijet toe en compt dan dese naegescreven landen.
Item noch een stuck hoeylandt, groot zijnde omtrent vyfthien pondemaeten, mit 
die wester zijde an die Cleyne Tylle, myt die noorder eynde op Hagena Feerswall, 
mit die zuijder eyndt an die Meerswal, ende lydt onlidelijcke schade1254 ende 
affslach vanden meer.

1252  Latijn: volgens een gemeenschappelijke schatting.
1253  Later toegevoegd.
1254  Later toegevoegd.
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Item beth noch thien pondemaeten graslandt, dese voorschreeven vyffthien 
pondemaeten opt west mit den (f. 148r) Meer naestgelandet ende myt den 
noorder eynde op Hagena Feerswal.
Dese voorschreven zaete offt landen, als booven pleegen by de olde pastoors 
tijden gelden toe huyr vyfthien gouden gulden ende nuu bij mij opgehaelt ende 
gelden toe huyr achtien enckel ghuldens.

Eewighe memorie landen totter pastorie gedeylt.

Item een pondemaete in zalighe Hoyte Jouckes saete, daer boerende twaelff 
stuvers.
Item noch veerthien eynsen in Haye Eeverts zoons saete, Eelck Heringha (f. 148v) 
landtheer ende nuu thoe huyr veerthien stuvers, ende plyeghe gheen meer dan ses 
stuvers toe ghelden.

Dese naegeschreven euwige memorien landen coomen die pastorie toe, myt sijn twee 
vicarisen gelijck, yder zijn dardepaert.

Item drie hoornthies gulden jaerlix, yder een, uuyt die seven pondemaeten landts, 
liggende in Uuytwallingerga in Moer Engle zaete, in een speciael stuck landt, 
hietende Lollingae Scher.
Item drie karolus gulden jaerlix (f. 149r) renthen, uuyt Gaetthie Sybrens zoons 
saete in Oosterwoldt uuyt Nanno Reyns zoons landen, yder neegen stuvers, ende 
uuyt zijn weeskinderen landen yder elff stuvers, myt die tijden gerekent.
Item uuyt Wabba Sicke zoons zaete ses stuvers, yder twee stuvers ende insgelijckx 
van Eecke Seerps zoon landen, jaerlycx VI stuvers, yder twee stuvers.
Item noch twee pondemaeten achter Feyta Hotthie zoons huijs, Yema Douwa 
zoon brucker ende huyrman daeraff, ende ghelden anderhalve gulden toe huyr.
(f. 149v) Item bet noch drie pondematen over die Wechsloot, myt die ooster zijde 
aen die Schettens ende mit die wester zijde an die pastoors vier pondematen, 
van welcke Sinte Catherijnn prebende den vierde part heefft ende is belast myt 
sesthien broeden ende botter ende met een hoornthies ghulden jaerlicx voor 
Haersma geslacht.
[439] Item noch vierdehalve pondemate landts leggende in Allingawyer, die 
wester zijde an die Weyde hier uuyt heeft Sincte Katherina proeven acht stuvers 
ende Naecte Jesus proeven II st. ende voorder dander den pastoor met zijn twee 
vicarijsen.
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(f. 150r) Item noch een pondemaete van her Douwe Menne zoon, quondam1255 
pastoor, leggende in Zyboldt Ryurdts zoons zaete, ende ghelt toe huyr XII stuvers, 
voor nuu.
Item bet noch een hoornthies gulden jaerlixe renthe uuyt seeckere XX eynsen 
landts, dair Syboldt Ryourdts zoon gecoft heeft van Eethe Jaen Hollis ende die 
kercke IIII st.
Item noch ses stuvers jaerlix renthen, uuyt de zaete dair Anne Syboldts zoon op 
woondt, ende Zyboldt zijn vader respondeert ende betaeldt die priesters dair voor.
(f. 150v) Item uuyt Jelle Hendricx zoon huyse negen stuvers jaerlixe renthen, 
boven zijn tijden, van seeckere euwige memorie belast.
Item noch uuyt Marten schroors huyse neegen stuvers, van salige her Berndt 
euwige memorie belaest ende dander priesters daer misse doen, een stuver.
Item noch ses stuvers jaerlix renten uuyt Pier Poppa zoons landen an die Byrdt, 
an zalige Pier Agge zoons erfgen. landen legghende.
Item1256 eenentwintich stuvers uuyt Hoyta Feyta zoons zaete, jaerlixe renthen, van 
eeuwighe (f. 151r) memorien ende tijden, van zijn voorvaders belastighet.
Item noch een1257 pondemaete inden zelven voorschreven zaete, by heern Foppo 
vicarius in foortijden legeert, ende den voors. Hoyte in huyringe heefft voor 
negen stuvers.
Item noch een pondemate in Bruysma zaete, ende gelt negen stuvers.
Item noch een pondemaete bij salige Lycla Taetze zoon besproocken, leggende an 
die dijck in die Zwartewald, gelt toe huyr VI stuvers.
Item noch dardehalve pondemate (f. 151v) graslandt, leggende aen den Dijck, 
myt die zuijder eynde op die Zijlslootenawal, ende gelde toe huyr XXX stuvers, 
ende Sycka Syboldts zoon huyrman daeraff.
Item noch neegen stuvers jaerlixe rente van euwige memorien1258 van Lyoescke 
Jacops zoon legeert uuyt een pondemate, genoempt die Reyde Pondemaete.
Item noch twintich stuvers jaerlix renthen van eeuwige memorien uuyt twee 
pondemaeten landts, leggende in den Houw, myt den ooster zijde aen Focke 
Fetthie zoons erffgenamen ses pondemaeten.
(f. 152r) Item noch een pondemate hoeylandt, leggende in die Holperster Scher, 
an die ooster zijde van her Wyerts twee pondemaeten, ende ghelt thoe huyr 
dertien st., Syurdt Wybe zoon meyer.

1255  Latijn: eertijds.
1256  Hierna doorgehaald ‘elff ’.
1257  Later toegevoegd.
1258  Hierna doorgehaald ‘uuyt II pondemaeten’.
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Dese voorschreven landen ende renten sinnen in diverssche zaeten by die 
huysluijden aengebrocht ende coomen den pastoor met zijn twee vicarijsen thoe, 
behalven dat exempt ende specificeert is.

(f. 152v) Die landen ende renten van die vicarie in Heech ende wordt nuu ter tyt 
bedient bij mij heer Johannes Henrici Bruxellensis ende bynnen dese naegeschreven 
percelen, myt hoere limitatie van eggen ende enden, gelijck ick die nuu in anno XLIII 
hebben verhuyrdt ende hooren alle tsamen tot mijn corpus.

In den yersten, heeft dese proven acht pondemaeten graslandt, leggende tusschen 
Hagena twee feeren, an die westerzijde van Bongh Hoeylandt.
Van dese voorschreven acht pondemaeten is Gerrijt Jacobs zoon nuu ter tyt (f. 
153r) meyer ende plegen voor mijn tijden van cleyne importantie te zijn, zoo 
dat de pondemaete golde onder tijden ses stuvers ende dairnae bij Keyserlycke 
Mayesteyts tijden hoerm verbeetert tot die thien stuvers; dairnae1259 op twaelff 
stuvers ende opt laeste, by salige her Beernt verhoocht tot XX stuvers ende nuu 
bij mij verhuyrdt tot XXI stuvers, tot welcken ick die nuu overgeve aldus, somtyts 
min ende meer gheldende.
Item noch heefft deese proven voor tcorpus vier pondemaeten (f. 153v) graslandt, 
leggende an die wester zijde die Meerdyck, after salige her Dyorre huys.
Item dardehalve pondemaete hoeylandt, die noorder eynde lopt an die Meerdijck 
ende suijder eynde loopt op Hagena Meerswal.
Dese voorschreeven VI½ pondemaeten worden nuu gebruijck by eenen Pier 
Poppa zoon meyer ende pleegen nijet veel in voorleden tijden toe gelden, toe 
weeten die pondemaete IIII½ st.
Dairnae by Keyserlycke Mayesteyts tijden goldense seeven stuvers; dairnae tot 
thyen stuvers ende opt laetst bij her Beerndt verhoocht tot veerthien stuvers ende 
bij (f. 154r) my nuu verhuyrdt voor1260 XVII stuvers.
[440] Item noch heeft deese prooven tot zijn corpus ses pondematen graslandt, 
die suijder eynde loopt op die Wechslootswal, die noordera eynde op Feyckama 
Poelswall.
Item noch vier pondematen hoylandt, die noordera eyndt loopt an die Wech-
slootswall ende die zuyder eyndt loopt an Haringh Hartmans zoons vier ponde -
maeten.
Van deese voorschreeven landen is Gerbren Egberts zoon meyer van (f. 154v) 
ende binne seer leege ende gebroocken landen, in naemen bij die natte jaeren 
niet veel opbrengende, als in voorleeden tijden de pondemaete drie stuvers ende 

1259  Hierna doorgehaald ‘bij Keyserlycke Mayesteyt’.
1260  Hierna doorgehaald ‘twaelff ’.
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dair bij Keyserlycke Mayesteyts tijden tot vyff stuvers ende opt laetste bij salige 
her Beernt verhuyrt voor twaelff stuvers ende bij mij nuu ter tyt verhuyrt voor 
veerthien stuvers de pondemate voorschreven.
Item noch heeft deese prooven voor zijn corpus twe pondematen hoylandt, daer 
die noordereynt van loopt an die Wechslootswal ende die suijder eynde loopt an 
Haringh Hartmans zoons vier pondemaeten.
(f. 155r) Item noch dardehalve pondemate hoeylandt, dair die noorder eyndt van 
loopt an die Meerdijck ende die zuijder eynde van loopt op Hagena Meerswal.
Item noch drie pondemaeten hoeylandt, dair die noorder eynde van loopt an 
Hans Pieters soons landt, die suydereynde op die Diepe Slooten.
Item noch veerthien eynsen hoeylandt, leggende in Birdstera Fenne.
Van dese perceelen van landen is Merten schroor meyer van ende pleegen voer 
Keyserlycke Mayesteyts tijden nijet veel toe huijr toe gelden, die poondemaete 
vier st.
(f. 155v) Dairnae by Keyserlycke Mayesteyts tijden seeven stuvers; dairnae 
verhoocht tot thien stuvers de pondemaete voorschreven ende opt laetste by salige 
heer Beernt verhuyrt voor derthien stuvers ende heb ick her Johannes voorscreven 
die nuu verhuyrt voor sestien stuvers.
Item noch heeft deese prooven voor zijn corpus twee pondematen hoeylandt, 
liggende tusschen die Hemdijck ende Hagena Dijck, van welcke Seerp Lyoescke 
zoon nuu ter tyt meyer aff is, ende hebben van cleynder importantie geweest, als 
boven van dandere landen verclaert is, ende hebben se nuu verhuyrt (f. 156r) voor 
vyffthien stuvers die pondemaete voorschreven.
Dese voorschreven perceelen van landen, als booven verclaert, binnen angebrocht 
bijden furst van Sassen voor tcorpus by salighe her Beernt, gelijck zij doe ten tijde 
voor laeghen ende noch voor leggen secundum communem estimationem.
Item noch heefft dese voors. proven seeckere percelen van euige memorie landen, 
an zijn proven gedeylt naeden volgende aenbrengh, ende binnen indie huysluijden 
saeten angebrocht ende geeven (f. 156v) myt hoorem tot taucx ende schattinge als 
andere wairlicke gueden.
Item in eerst, anderhalve pondemaete landts, liggende in een scher landt, hietende 
Barme Schar, leechlandt, booven een guede pondemaete niet nett.
Item noch een pondemate hoeylandt buyten den Meerdijck, mit den suijder 
eynde op den Meerswal.
Item noch een pondemaete hoylandt, leggende binnen Hagena Nyedijck, 
hietende Gralda pondemaete.
(f. 157r) Item noch een halve pondemate hoeylandt, in Jolt Jelle zoons zaete.
Estimerende desen voorscreven eeuwige memorie landen voor nuu I goldt gulden 
ende seeven stuvers.
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Item dandere eeuwige memorie landen, staende in communi,1261 thoebehoorende 
mede dese proven, binnen insereert inden pastoors register, om cortheyts wille 
etc.

(f. 157v) Dese prebende behoort onder den dorpe van Heech ende is hietende Sincte 
Katerina proven ende wordt nuu ter tyt bedient oft gebruyct doer Haringh Wybe 
zoon Poppinga, studens Lovaniensis, ende laet die missen doen by eenen her Aucke 
Piers zoon, beneficiaet in Heech voorschreven op Naecte Jesus proven, ende binnen 
dese naegescreven percelen van landen ende renten myt zijn limiten ende eynden ende 
binnen dese alles tot zijn corpus behorende etc.

In den eersten, neegen pondemaeten graslandt mit die campen, leggende voor den 
voorschreven provens huyse (f. 158r) op die Wechslootswall, die noordereyndt 
lecht op de Hincxtepoel.
Item drie pondemaeten hoeylandt, die suyder eynde loopt an disse voorschreeven 
neegen pondemaeten.
Item vyff pondemaeten hoeylandt, die [441] noorder eyndt lecht an die Diepe 
Slooten, die suydereynde lecht op die Poelswal.
Item neegen pondemaeten hoeylandt, die noorder eynde lecht op die 
Wechslootswal, die zuijder eynde streckt aen Harincxma dardehalve pondemaeten.
Item noch achthien pondemaeten hoeylandt (f. 158v) ende fenlandt tzaemen 
op Indijck, in salige Hoyta Joucke soons saete, wairaff de drie pondemaeten 
hoeylandt, leggende op Hagena Meerswal ende tusschen den Wech, ende een 
pondemaete hoeylandt lecht in dat Breewer ende vier pondemaeten hoeylandt, 
leggende in Indyckstere Scher, ende twee pondemaeten hoeylandt lecht in Hoeyte 
saliger gedachtenis voorschreven Groote Fenne, ende thien eynsen hoeylandt, 
leggende in Yma Thymens soons scher, ende vyfthien eynsen hoeylandt, leggende 
affter Hoeyte saliger gedachtenis voors. huyse, ende een pondemaete in Hyd 
Jetthies fenne ende ses pondemaeten graslandt, leggende in Hoeyta Jouckis saliger 
gedachtenis eertfenne.
Dese voorschreven parceelen van landen (f. 159r) binnen overgegeven, alsoo van 
oldts beheeffd binnen, secundum communem estimationem, ende worde verhuyrt 
by cleyne perceelen an vier landtsaeten offte persoonen ende pleegen by salige her 
Dyorre tijden van cleyne importantie ende opcompste te zijn, de pondemate toe 
weeten by die Geldersche tijden vier stuvers; dairnae seeven st.
Dairnae by Keyserlycke Mayesteyts tijden verbetert tot thien stuvers de ponde-
maete voorschreeven ende int laetste van heer Dyorre saliger gedachtenis voors. 

1261  Latijn: voor gemeenschappelijk gebruik.
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tot veerthien stuvers; daer nae, by eenen her Jello verhoocht tot twintich stuvers, 
ende dan ghelde nuu thoe huyr int generael yder pondemaete een philippus 
ghulden, beloopt vierendeveertich philippus ghuldens.
Aldus gelden se onder tijden (f. 159v) meer, onder tijden oock min, naer 
gelegentheyt die jaeren; facit achtendertich flooreenen ende acht stuvers.

Item noch is onder dese dorp van Heech een prebende, hietende Naecte Jesus proven 
ende wordt nuu bedyent myt her Aucke Piers soon,1262 ende dese prebende heefft dese 
naegeschreven landen ende renten, mit heur limiten naevolghende ende binnen in 
alles schyetende myt die huysluijden, tot den tax ende andere ongelden, gelijck andere 
wairlijcke landen ende heefft gheen corpus anders dan dardehalve pondematen, als 
achter nae verclaerdt sal worden.

(f. 160r) Inden eersten, heefft dese prebende een ende twichtich pondemaeten, 
die neegen graslandt ende die twaelff hoeylandt, leggende over hooch ende leech 
in Pieter Hertmans zoons1263 saete, aen Hagena Nyedijck, an die westerzijde 
van Gossa Otta zoon huys, inden aenbrengh overgegeven voor sesthiendehalve 
hoornthies gulden, ende doe ick den proven ontfinge, mochtense niet meer 
gelden dan thien hoornthies guldens, ende dat ander jaer daer nae elff hoornthies 
guldens ende daer nae verhoochde ick die bij toespreecken van twee guede 
mannen tot een stadige pacht, tot neegen golden fl. ende gheeve die1264 nuu oock 
zoo oover, aldus hebbense van cleyne importantie geweest ende binnen myt die 
(f. 160v) wairlijcke landen belast, als booven verclaert.
Item noch heefft dese proeven, in Paels Syeurdts soons zaete, twee hoornthies 
guldens jaerlixe renthen, gelijck Syeurdt Hoyte zoon dese heefft angebrocht, ende 
wort by Paels voorschreven gebruijckt.
Item dese naegeschreven percelen van landen ende renten heb ick heer Aucke 
voorschreven Pier Gercke zoon mijn vader verpacht tot zijn leeven, in een stadigen 
pacht, die pondemaete over guedt ende quaet, dat hij mij sal cost ende cleederen 
daer (f. 161r) voor besorgen, estimerende des, het ene jaer meer ende ander min, 
op derthiendehalve golden floreen vier stuvers, ende die somma der pondemaeten 
is dertichstehalve pondemaeten, mit heur limiten, als nae volght,1265 mit die twee 
hoornthies guldens rente booven.
Item ses pondemaeten tot Osinghuysen, myt die oosterzijde op die Wymertze 
wal, myt die noordereynde op die Zijlslootene wal, wairaff die vyff pondemaeten 

1262  Verbeterd uit ‘soons’.
1263  Hierna doorgehaald ‘huijs inden aenbrengh’.
1264  Later toegevoegd.
1265  Hierna doorgehaald ‘int’.
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binnen nuu hoeylandt ende die seste pondemaete is graslandt, leggende aen den 
zuyder eynde van die voorscreven vyff pondemaeten, an Johan Sickes (f. 161v) 
saliger gedachten twee pondemaeten, ende binnen inden aenbrengh overgegeven 
voor twee gouden floreenen ende thien stuvers, ende golden bij der Geldersche 
tijden de pondemaete vyff stuvers, daernae seeven st., ende verhoochde die op 
drie karolus gulden, daernae drie karolus gulden ende ses stuvers, ende nuu 
heeftse mijn vader, als booven verclaert is.
Item ses pondemaeten graeslandt, leggende an Hagena Byrd tusschen Syboldt 
Ryurdts zoons huys oft saete ende salige Lolle Hoeytes erffgen. huys offte zaete, 
an twee stucken, dat een loopt myt die noordereynde an die Wechsloot ende dat 
(f. 162r) ander loopt myt die zuijdereynde op die Wechsloots wall.
Item noch een pondemate hoeylandt mit dat cobbelandt, loopt mit die noorder-
eynde [442] an Haringh Hessels zoons twintich eynsen ende die zuijder eynde 
lecht op die Wechsloots wal ende binnen inden aenbrengh overgegeven twee 
golden floreenen ende sesentwintich stuvers.
Item noch twee pondemaeten graeslandt in Jelle Hendrickx zoons saete, 
legghende over hooch ende leech in die acht pondemaeten, (f. 162v) die zijn 
loopende myt den noorder eyndt op die Wechsloots wal, myt die zuijder eyndt 
aen die Meerdijck, myt die oostersijde an Sincte Katherijnen prooven hoeylandt, 
inden aenbrengh overgegeven voor een halve floreen.

Item dese naegeschreven landen hoeren tot Naecte Jhesus prooven ende leggen in 
Ydsegae, in diversche zaeten.

Item noch ses pondemaeten, leggende by dat clooster Nazareth, ende is graslandt, 
dair die vier pondemaeten binnen legghende binnen Hagener Nijedijck, mit die 
zuijdereynde an die (f. 163r) leeghe steede, daer het clooster voors. toe hoert, ende 
myt den ooster zijde an Pieter Menkes land, ende die ander twee pondematen 
leggen buijten den dijck voorscreven, myt den zuyder eyndt op die Poels wal, 
genoempt die Schottelpoel, ende lijden groote schaede vanden poel voorschreven 
ende die noorder eyndt loopt an die Nijedijck, inden anbrengh overgegeven voer 
twee golden floreenen.
Item vier pondemaeten hoeylandt an Ydsegaene Byrd, in Heere Hathie zoons 
saete, dair hij op woondt, leggende mit den zuijder eynde (f. 163v) op die 
Meerswal, ende lijde groote schade vanden affslachte vanden meer, ende myt den 
noorder eyndt an Sybolt Ryoerdt soons vier pondemaeten, myt die oosterzijde an 
salige Otte Jelle zoons hoeylandt, ende binnen overgegeven inden anbrengh voor 
een gl. fl. seeven stuvers.
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Corpus van dese prooven van Naecte Jesus prebende, dair vrij is vanden taux, binnen 
dese naegescreven perceelen van landen.

Item anderhalve pondemaete in salige Pyer Agge zoons saete, buyten (f. 164r) 
den Meerdijck, over hooch ende leech in drie pondemaeten, leggende mit den 
noorder eynde op den Meerswal, ende lijde groote schade vanden meerslach ende 
den helft van dese drie pondemaeten salige Piers erffgenaemen, dander helfft die 
proven voorschreven, ende warven jaerlicx tegens malcanderen.
Item noch een stuck landts, omtrent groot een pondemaete, ende lecht rondtom 
int water in Ydsegane Poelen, hietende die Coornfenne, ende lijde van alle canten 
groote schade van den affslach, anders heefft dese prooven gheen (f. 164v) lande 
voor corpus van dese voorschreven dardehalve pondemaeten.
Dese voorschreven achtentwintichstehalve pondemaeten, myt die twee hoornthies 
gulden renten, wairen bij den Geldersche tijden zoo snoode, datze gheen vier 
goude guldens mochten ghelden; dairnae, by Keyserlycke Mayesteyts tijden, 
omtrent ses gouden gulden.
Dairnae opgehaeldt tot seeven gouden ghulden, ende inden laetsten hebbe1266 
icse mijn vader verpacht, als booven verclaert is ende geve die tsamen myt die 
XXIIII stuvers jaerlixe renten over.
Somma darthiendehalve golden floreenen ende vier stuvers.

 (f. 165r) Landen ende renten van Onse Lieve Vrouwen proven in Heech, ende wordt 
nuu ter tijt in anno XLIII etc. bedyent by her Haringh Abbe zoon.

Inden eersten heeft dese prooven vyff pondemaeten graeslandt, ende wordt nuu 
gebruijckt tot maeden, daer die wester zijde van loopt op die Aemtylle ende 
myt die zuijder eyndt op Hagena Meerswal, myt den noorder eynde op Hagena 
Feerswal.
Dese voors.1267 vyff pondemaeten lijden groote schade vanden meer ende vanden 
stroom van die Aemtille, ende heeft dese prooven voer (f. 165v) tcorpus ende 
anders nijet ende binnen overgegeven inden aenbrengh voor twee floreenen 
ende sesthien stuvers.1268 Die welcke by die Gelderssche tijden die pondemaete 
booven vier stuvers nijet mochten op brenghen, ende naederhandt, doe ick heer 
Haringh voorschreven die prooven ontfanghen hebbe, by Keyserlycke Mayesteyts  

1266  Verbeterd uit ‘hebben’.
1267  Hierna doorgehaald ‘landen’.
1268  Hierna doorgehaald ‘ende anders nijet ende’.
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tijden, niet mochten gelden neegen stuvers de pondemate voorschreven, dan is 
altyt bij mij selven gebruijckt ende noch wordt gebruijckt, estimerende nuu die 
pondemaete vry ghelt tot somma in margine geteyckend.
 (f. 166r) Dese naegeschreven1269 parceelen van landen binnen toebehoorende die 
selve proven voorschreven, ende schieten in alles mit die huysluijden inden tax 
ende andere opcompsten, als andere wairlycke landen.
 Item thien pondemaeten in Oosterwald, graslandt, ende loopen in die Suyder 
Fenne [443] van Hans Eepe zoon zaete, an die seventhien pondemaeten van 
Sytthio Haersma, toecommende andt graslandt ende maeden, bij eenen Hans Eepe 
soon overgegeven, ende binnen inden anbrengh overgegeven voor drie gouden 
floreenen (f. 166v) ende hebben somtijden all min golden ende naederhandt bij 
mij opgehaeldt die pondemaete tot X stuvers vrij schaedeloos gheldt, ende nuu 
wordense bij mij selven gebruyct, dan solde wel gelden toe huyr twaelff stuvers 
vrij schadeloes gelt, tot welcke somma als in margine staet, die overgeve.
Item voorder heeft dese proven een cleyne saete, leggende in Hagena Dijck, Gyapke 
Wybe zoon meyer daeraff, ende binnen de nagescreven parceelen van landen in 
somma groot XXV pondemaeten II eynsen.
 (f. 167r) Item noch thien pondemaeten graeslandt offt daeromtrendt, leggende 
myt die noorder eyndt aen Gyapke voorschreven huys, die suyder eyndt loopt an 
die Hyncxtepoell, die oosterzijde an die Schettens.
Item noch drie pondemaeten hoeylandt, leggende buijten die Schettens in die 
Hongerscher, die suyder eyndt loopt op die Ryedwal, die noorder eyndt loopt an 
die Cleyne Jolt, soe genoempt.
Item drie pondemaete hoeylandt, genoempt die Byla, daer dye (f. 167v) zuyder 
eynde loopt an die patroons acht pondemaeten, die noordereynde aen Emcke 
Buwe zoons drie pondemaeten toecoomende den abdt van Hemelum.
Item vier pondemaeten hoeylandt, leggende in dat Nyelandt, dair die noorder 
eyndt loopt an die Byla over dat Feer ende die zuyder eyndt loopt an salige Feyte 
Hoetthie zoons erffgenamen thien eynssen.
Item noch drie pondemaeten, genaempt dat Smalweer, leggende (f. 168r) an die 
oosterzijde van Wlbe Meede, alsoe hietende.
 Item noch een pondemaete hoeylandt, leggende in Wngebruyren Meeden, op 
Roepstera Hoerne, op die Poels wall.
Item veerthien eynsen graeslandt, leggende an die noorder zijde van Gyaepke 
voorschreven huyse ende thoe den noorder eyndt van zijn cleyne fenne, 
toebehoorende Haringh Harincxma van Apkows erffgenaemen.

1269  Hierna doorgehaald ‘landen’.
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Dese voorschreven zaete is aen gebrocht voor neegen floreenen ende twaelff (f. 
168v) stuvers ende gholden nijet meer deerste twee jaeren, doe ick den proven 
ontfinge, dan yder jaer twaelff hoornthies guldens, daer nae verhoochde ick her 
Haringh voorschreven die, tot drie jaeren lanck duyrende, yder jaer, der voorseyde 
zaete, voer seventhien hoornthies guldens.
Verloopende die drie voorschreven jaeren, verhoochde ick die, tot acht jaeren 
duyrende, voor neegen golden floreenen, ende nae verloop van die acht jaeren 
verhuyrde ic1270 diese zaete dese boovengementioneerde meyer voer veerthien 
gouden floreenen, ende zeder tyts, als overledene jaer voors. van twee ende 
veertich tot desen presente jaer voer sestien (f. 169r) gouden gulden, aldus geltse, 
somtijden meer ende min ende heeft dolde anbrengh niet moeghen ghelden, als 
verclaert is ende voer nuu doet ze sesthien golden florenen.

Hoytte Botte zoon, meyer in dese landen naegesc., ende coomen toe der voors. prooven 
ende leggen onder die jurisdictie der stadt Ylst, schyete daermede tot den tax ende 
anders etc.

Item noch seeven pondemaeten hoeylandt ende lecht an die westerzijde van 
die Wasege Wymerts (f. 169v) ende loopt myt een zwalestert uuyt op die groote 
Zijlpoels wal, mit die oosterzijde op die Hoeysloots wal ende myt die zuyder an 
die Hooge Wyer.
Dese binnen angebrocht voor drie gouden flooreenen, ende mochten eerst bij mijn 
tijden niet doen de pondemaete ses stuvers, dairnae thien stuvers, daernae twaelff 
stuvers ende binnen bij natte jaeren seer leech, dan is nuu verhoocht tot sesthien 
stuvers die pondemaete voors. ende geldt aldus nae gelegentheyt, somtyts meer 
ende min; estimerende die voor nuu nae die somme geteyckendt boven in margine.
Item noch heefft dese vicarie (f. 170r) oft prooven drie pondemaeten eeuwighe 
memorie, dair ick nuu selven bruijck.
Dene anderhalf in Hylcke Eepe zoons zaete angebrocht, dander anderhalve in 
Hans Epa zoons saete angebrocht, die naestelegers niet well weetende anders dan 
die saeten voorschreeven, ende geeven die over voor nuu voor een golden floreen 
ende seeven stuvers.
[444] Item noch twintich stuvers jaerlixe renten uuyt Sycke Jans zoons zaete, over 
hooch ende leech, uuyt dlanden, dair salige Jan hoer vaeder toe quaemen.
Item noch twintich stuvers met (f. 170v) die tijden uuyt Gaetze Sybrens zoons 
zaete, gelijck ick die alle jaeren ben boerende; voorder, dander landen in communi 
staende, sal blijcken bijden pastoors register.

1270  Later toegevoegd.
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Item dese naegeschreven1271 landen, behooren tot die costerie in Heech.

Item drie pondemaeten graslandt, die zuijder eynde loopt op Hagena Wech 
Slootswall.
Beth noch twee pondemaeten hoeylandt, genoempt die Schape (f. 171r) Fenne, 
die noordereynde loopt op die Diepe Sloots wall.
Item vyff pondemaeten hoeylandt, leggende in Hoeyte Reyns zoons uuytganck, 
die zuydereynde lecht op die Feerswall ende heefft van deese vyff pondemaeten 
den yersten vrucht.
Item bet noch een pondemate hoeylandt, an die westerzijde van die Kercke-
slootswal, neffens die kercke noordtwerts.
Dese voorschreeven landen hebbe (f. 171v) geweest als booven van cleyn opcompste 
ende estimerende die nuu yder pondemaete op een halve gouden gulden.

Oedsingahuysen

Achtervolgende den placate vanden Hove van Vrieslandt opten anbrengh der beneficien 
ende kerckelanden, sampt die costerien, zoo ist dat ick (f. 172r) heer Wyerdt Gerrijts 
zoon, nuu ter tyt bedienende dat uuythoff van Hospitael van Sinte Johannes, leggende 
toe Oesingahuysen ende binnen dese naegeschreven perceelen van landen, myt heure 
limiten ende eynden, ende zijn overgegeven voort corpus ende worden nuu ter tydt 
gebruijct bij eenen Thyaerdt Jancke zoon ende gheeven geen taux van die landen, 
anders dat beslach.

Inden eersten heefft deese uuythoff1272 eenentwintich pondemaeten graslandt1273 
van twee fennen, (f. 172v) alsoo als die van oldts beheefd binnen, leggende an die 
zuijderzijde van heer Wyerdts voors. huys, die zuyder eynde lecht an die Dijck, 
die noordereyndt lecht ende loopt op die Feerswal.
Item vierdehalve pondemaeten an stucken ende stollen, die oostereynd lecht an 
Tyeths Jellis weduwe landt, die westereynde op die Slootswall.
Item acht pondemaeten, legghende over die Wymerts, die oostereyndt loopt an 
Hommertssera landt ende (f. 173r) die westereyndt an die Wymmerts wal; desse 
voorschreven landen is graslandt.
Item twee pondemaeten hoeylandt, leggen over die Wymerts, die ooster egge 
lecht an Hommertsera landt, die wester zijde lecht op die Wymmerts wall.

1271  Verbeterd uit ‘voorschreven’.
1272  Hierna doorgehaald ‘tw’.
1273  Hierna doorgehaald ‘ende’.
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Item eenentwintich pondematen hoeylandt leggende over die Wymerts, die ooster  
endt1274 lecht aen Hommertsera1275 landt, die zuydereyndt loopt op die Wymerts-
wall.
Item drie pondemaeten hoeylandt (f. 173v) genoempt die Bottercamp, leggende 
an desse voorschreven landen, die ooster eynde lecht aen Hommertszera landt, 
die westereyndt op die Wymmerts wall.
Item thiendehalve pondemaete hoeylandt genoempt Hette Hoerne Scher, die 
westereynde loopt op die Zijllslooten wal, die oostereyndt aen Ylstera landt.
Item vier pondemaeten hoeylandt, leggende in Thyethys Jellis scher over die Zyll 
Slooten.
Item noch heeft deese her Wyerd voorschreeven seeckere perceelen (f. 174r) van 
landen, daer zeer leech binnen ende in voortijden van gheene wairdinge, dan 
overmits nuu bij Keyserlycke Mayesteyts tyden ghuede ordinantie van dijcken 
binnen, zoo verbetert deese landen hoerm.
Item noch heeft deese uuythoff verwandelt van die kercke in Heech, vierdehalve 
pondemaete landts, voer een kimnade van die styen, leggende met die oosterzijde 
an dese voorschreven fenne.
Dese voorschreeven fenne landen binnen aengebrocht, buyten dese laeste vyerde-
halve pondemaeten, bij die Sassensche tijden voor achtien1276 (f. 174v) golden 
floreenen ende waeren by die Geldersche tijden zoo snood ende van cleyne 
importantie, datse booven die thien offte elff enckel guldens nijet golden toe huyr. 
Dan bij die Keyserlycke Mayesteyts tijden hebbense hoerme verbetert ende 
golden wel achtien enckel gulden ende dairnae XXV gouden gulden.
Noch dairnae XXXII gl. gulden ende gelden nuu, als ic die verhuyrdt heb, die 
pondemate yder, met die vierdehalve pondemaeten van die kercke, voor veerthien 
stuvers; facit neegen ende dertich golden ghulden min een oordt.
Aldus geldense, zomtyts myn ende meer, naer gelegentheyt van den tyden.
Somma der (f. 175r) pondemaeten van deese zate, vier ende tseventich ende noch 
vierdehalve pondematen van die kercke.

[445] Item noch heefft deese uuythoff een saete landts, leggende in Heech aen die 
westersijde van tcorpus voorschreven, schyetende in alles tot den taux ende andere 
ghelden, ghelyckx wairlijcke gueden ende binnen niet previlegeert ende worden 
gebruyckt nuu ter tyt by Jancka Agge zoon.

Item inden eersten, vyff ende twintich pondematen graeslandt, die zuyder eyndt 

1274  Verbeterd uit ‘egge’.
1275  Er staat eigenlijk ‘Hommertserara’; in de tekst verbeterd.
1276  Hierna doorgehaald ‘stuvers’.
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loopt an (f. 175v) Jancke huys voorschreven,1277 die noorder eyndt lecht op de 
Zyll Slootena wall.
Item ses pondemaeten graslandt, die zuydereyndt lecht op die Zijllsloots wall 
ende die oosterzijde van Jancke voorschreven drie pondemaeten.
Item neegen pondemaeten hoeylandt, die zuyder eyndt loopt op die Groote 
Houw Poelswal, aen die ooster zijde van Melle landt.
Item thien pondemaeten hoylandt, (f. 176r) die noorder eynde loopt op die 
Houw Slootwael, die oosterzijd lecht op die Nye Slootswal.
Item drie pondemaeten hoylandt, leggende in her Wyerdts voors. cleyne schaer, 
die zuyder eyndt loopt op die Zyl1278 Sloetena wael, die wester zijde op die Nye 
Sloots wael.
Item thien eynsen aen die ooster egge der Schettene.
Item een pondemaete hoeylandt, leggende in Hollporttersche Schaer, die noorder 
eynde loopt aen (f. 176v) Seerps vyff pondematen, die wester eynde lecht op die 
Spottye Slootswall.
Item acht eynssen, die noorder eynde loopt an Ryurdts vyfthien eynssen.
Item anderhalve pondemaete hoeylandt, aen die ooster zijde van heer Wyerdts 
voorschreven vier pondemaeten.
Deese voorschreven perceelen van landen myt heur limiten binnen bij die 
Sassensche tijden inden aenbrengh overgegeven voer negenthien enckel gulden 
ende waren bij die Geldersche tijden zoo snoed, dat die pondemate nyet meer 
golden thoe huyr dan (f. 177r) vier stuvers, ende doe ter tijden woonder op 
eenen, hietende Albert Jan zoon, dair quamen se op ses stuvers die pondemate 
voorschreven, van die ses stuvers.
Mit datter guede regiment van dijcken quamen by Keyserlycke Mayesteyts tijden, 
goelden die zaete vyfthien enckel gulden ende dairnae goldense eenentwintich 
golden gulden ende geldt nuu die pondemaete veerthien1279 stuvers.
Facit negen ende twintichstehalve enckel gulden ende geldt aldus, onderwijlen 
min ofte meer, nae geleghenheyt van den tyde.
Somma der pondemaeten, van deeser voorschreven zaete is, is seven ende vyfftich 
pondemaeten.

(f. 177v) Item noch heefft dese prooven ofte uuythoff een luttick cleyn zate landts 
ende gheeft jaerlix taux, sampt andere schattinge mit die huysluijden, als ander 
wairlijcke landen, ende wordt nuu bewoondt ende gebruijckt by eenen, Lyoloff Eete 
zoon genoempt.

1277  Hierna doorgehaald ‘ende’.
1278  Hierna doorgehaald ‘roed’.
1279  Hierna doorgehaald ‘facit’.
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Item inden eersten, neeghen pondemaeten graslandt, legghende an die westeregge 
van die Wymmerts wall, die noordereynd loopt an Tybbe Goytthies graslandt.
Dese voorschreven negen pondemaeten binnen overgegeven by die Sassens (f. 178r) 
tyden inden aenbrengh voer twe golden gulden ende een ende twintich stuvers 
ende waren by die Geldersche tyden van cleyne importantie, alsoo dat die pon-
demaete niet meer mochte gelden dan vier ende vyff stuvers, ende by Keyserlycke 
Mayesteyts tyden die pondemaete neeghen stuvers ende ghelden alsnuu toe huyr 
die pondemaete voorschreeven veerthien stuuvers, facit vyfftehalve enckel guldens.
Aldus geldensche, onder tijden min, onderwijlen meer, nae den tyt ende jaeren.

Item noch heefft deese prooven oft uuythoff een saete landts, legghende (f. 178v) in 
Heech aen die oosterzijde van zijn huys ende gheeft taux ende andere onghelden als 
andere wairlijcke gueden mit die huysluijden, ende wordt nuu gebruijct bij eenen, Jan 
Pyeter zoon genoempt.

Item inden eersten, twaelfftehalve pondemaete graslandt, die zuyder eyndt loopt 
an die Dyck, die noorder eynde aen die Zijll Slooten.
Item vier pondematen graslandt, leggende met die noorder eyndt an die Dijck 
ende die zuyder eyndt streckt uuyt nae heer Wyerdts voorschreven (f. 179r) landt, 
leggende op die Poelswall.
Item drie pondemaeten hoeylandt, die zuijder eyndt loopt aen die Zijl Slooten, 
die noordereynd aen Jelle Molle zoons Lange Fenne.
Item thien eynssen hoeylandt, die zuyder eynde leght aen die Zijl Slooten, die 
noorder eyndt an Tyaerdt Renckes pondemaete.
Item veerthien eynssen hoeylandt, leggende in die Groote Hyolts Herne mit die 
zuijder eynde, aen die wester zijdt Tyaerdt Renckes acht pondemaeten.
(f. 179v) Item twee pondemaeten hoeylandt, die zuyder eyndt loopt op die Olde 
Mer poelswael, aen die wester zijde Dirck Hobbe zoon vier pondemaeten.
[446] Item twee pondemaeten hoeylandt, leggende in Bonghfenne, die zuyder eyndt 
loopt an Ryoerdts twee pondemaeten, die noorder eyndt an Joeste pondemaete.
Item thyen eynssen hoeylandt, die suydereynde loopt an Molle Schar, die noorder 
eynde aen Gerryts vyff pondemaeten. Hyer uuyt dese voorschreven perceelen 
van1280 landen, boert Haringh Hartmans zoon jaers (f. 180r) twee klinckerden.
Dese voors. landen binnen bij die Sassens tijden, aengebrocht voor seeven 
golden floreenen ende acht stuvers ende waren bij die Geldersche tijden van 
cleyne importantie, alsoo dat die pondemaete onder tijden nijet booven die vier 
stuvers golden thoe huyr; daernae ses stuvers, ende by Keyserlycke Mayesteyts 

1280  Later toegevoegd.
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tijden hebbense gegolden acht stuvers ende neegen stuvers ende gheldt nuu die 
pondemaete toe huyr veerthien stuvers.
Facit twaelff golden floreenen ende neegen stuvers.
Somma, de pondematen van dese saete is XXV pondematen ende vyer eynssen.

(f. 180v) Indyck

Item dese naegeschreven landen ende renten hoeren toe den patroon Sincte Niclaes op 
Indyck, doende jaerlicx toe huyr een yder pondemaete ende de eynssen nae advenandt 
toe rekenen twintich stuvers, fry gheldt.

Item vierdehalve pondemaete hoeylandt, die noordereyndt loopt aen Haegena 
Meerswall, die zuyder zyde an Froucke, salighe Setthie Juke zoon hoeylandt.
(f. 181r) Item anderhalve pondemaete hoeylandt, die noorder eynde loopt op die 
Bock Welna wal, die zuyder eynde aen Hidde Jetthies landt.
Item neegen eynssen hoeylandt, die zuijdereyndt loopt aen Sasckers landt, die 
noordereyndt aen Benedicx Douwis landt.
Item vierdehalve pondemaeten meeden, die noordereyndt loopt an die pastoors 
landt op Indijck, die zuijder zijde loopt opte Hoeywickxwal.
Item vyer eynssen (f. 181v) legghende1281 in die Groote Fenne.
Item vierdehalve pondemaete hoeylandt die noorder eynde loopt op Haegne 
Meerswal, die zuyderzijde loopt op die Kerckslooten wall.
Item noch acht eynssen hoeylandt, geleegen in die Laen voer Henne Holle zoons huys.
Somma derthien pondematen negen eynsen, gheldende derthien karolus gulden 
ende vyfthien stuvers.

(f. 182r) Item deese naegescreven landen hooren totte pastorie op Indijck ende doen 
jaerlix thoe huyr alsoo hieronder verclaert staedt.

Item veerthien pondemaeten graslandt, geleegen metten noordereynde op Haeg-
nemeerswall ende mettet zuyd eynde op Indijcker Kerck Veerswall.
Item veerthien pondemaeten maedtlandt, geheeten den Kerckschaer, opte ooster-
zijde vandt voorschreven graslandt geleeghen ende die noorder eynde, zuyde 
eynde loopt ghelijckt voorschreven graeslandt, (f. 182v) doende nuu syaers te 
saemen toe huyre dartich hoor[n]thies ghuldens.1282

[446]

1281  Er staat bij vergissing tweemaal ‘legg(h)ende’; de eerste keer in de tekst weggelaten.
1282  Hierna volgen tien blanco folio’s.
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27. Hemelumer Oldeferd en Noordwolde

(f. 1r) [446]
Coll.1283

Hemelumolphaert ende Noortwolden

Coldum
Oltghae
Nyegae
Molqueren
Colderwalt

Deest: Scharl
 Warns
 Hemelum
 Elahuysen1284

(f. 2r)1285 Copie1286

Naedien die gemeen ingesetenen vanden dorpe van Coudum, gelegen inden 
lande van Vrieslandt, onder dbisdom van Utrecht, den Hove van Vrieslandt bij 
supplicatie hadde doen verthoenen ende te kennen geven,1287 dat inder kercke 
van den voors., onder andere [447] waeren twee cleyne prebenden, daer van 
deen bij eenen heer Aernolt zeeckeren tijt bedient was geweest ende tander 
jegenwoirdelyck bediendt wordt by eenen Evert Lyoloffs zoon.
Ende want de voors. prebende, die bijden voors. heer Aernt bedient is geweest, 
van zeer cleyne incompsten is, zoe deselve naeden ouden aenbrenge nyet meer 
opgebrocht en heeft dan twaleff gouden guldens ende nu ten hoechsten nyet 
meer op en brengt dan omtrent XXIIII gelijcker guldens, zoe en conden die voors. 
verthoenders daerop geen priesters crijgen,1288 zoe dat tzelve altehans ledich is 
ende ombedient blyft.

1283  Aanduiding dat de tekst gecollationeerd is.
1284  De gegevens fan Scharl, Warns, Hemelum en Elahuizen ontbreken.
1285  De vorige folio (f. 1v) is blanco.
1286  Het lijkt erop dat dit hetzelfde handschrift is als dat van de voorgaande steden en de griete-

nijen Wonseradeel, Barradeel, etc.
1287  Verbeterd uit ‘gegeven’.
1288  Verbeterd uit ‘gecrijgen’.
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Dat van gelijcken de prebende, die bijden voors. heer Evert als nu bedient wordt, 
boven die vierentwintich gouden guldens tsiaers nyet op en brenght, zoe dat de 
selve heer Evert der meyninge is deselve prebende te verlaeten ende resigneren, 
als den cost daervan nyet hebbende, zoe dat geschapen is, dat beyde de voors. 
prebende vaceren ende ledich ende de goidtsdiensten daer toe staende, ongedaen 
blijven sullen.
Versoicken, ten eynde deselve diensten nyet en worden verminderdt ende 
blijven ongedaen ende dat de verthoenders mochten gecrijgen een goet ende 
gequalificeert priester, dat (f. 2v) den Hove soude gelieven voor goet aen te sien 
ende toe consenteren, dat zij de landen ende renten, behoirende totte voors. twee 
prebenden ende deselve prebenden souden moeghen unieren ende dair inne 
laeten disponeren zoe behoiren soude.
Soe heeft tvoirs. Hoff gecommitteert gehadt meester Rommarts, raidt ordinaris 
vanden selven Hove, die hem, opt gene des voirs. is, metten annexen ende ancleven 
vandien, sommierlijcken geinformeert, zijn informatie by gescrifte gestelt ende 
den Hove overgebrocht heeft.
tVoers. Hoff gesien de voors. informatie ende gehoirt trapport vanden voors. 
commissaris, siet voor goet aen, soe veel in hem is, dat de voirs. unye geschiede, 
welverstaende, dat de voirs. unye geschiet zijnde, de besitter vande zelve 
geünieerde prebenden, zal dragen de lasten tot beyde de prebenden staende ende 
dat de verthoonders tselve aenden eerwaerdigen Vader in Goede den bisschop 
van Utrecht oft zijnen vicarius, versoucken ende tot dien eynde lichten uuyte 
greffie vanden voors. Hove, sulcke stucken ende copie van tgebesoingneerde 
vanden voors. commissarijs, als zij vermeynen sullen hen dienstich te wesen, 
behoudelijck, dat van als copie auctentijcke inde selve greffie blijven zal ende 
dat voors. unie gesolliciteert ende geobtineert worde binnen den tijt van twee 
maenden naestcomende, ende dat die zelve geobtineert zijnde ende alleer zij die 
te werck sullen (f. 3r) moegen stellen, zij gehouden werden deselve onder den 
Hove te presenteren, omme int register vanden beneficien ende huere goeden 
geregistreert te worden, alst behoiren sal.
Aldus gedaen tot Leuwairden inder cancelrijen, den XXVen aprilis, XVc ende 
sevenenviertich. Mij presente. Ondergeteyckent: A. Boeymer.1289

1289  Arent van Boeymer was griffier in de Hofkanselarij: Vries, ‘Kânselarijpersoniel Hof fan Frys-
lân’, p. 66.
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Coll.1290

Copia 

Bijlage betreffende de vereniging van twee prebenden te Koudum, 1547. 1291

 (f. 4r) [Koudum]

De pastorie in Coldum.

Achtervolghende Keyserlycke Mayesteyts placaet, in anno XLIII, den laesten 
decembris in Coldum gepubliceert, heb ick heer Merck, nu pastoer in Coldum, 
die landen ende renten tot die sulfte pastorie in Coldum behoerende, by schryfte 
gestelt als naebescreven staet.

In den iersten, graslandt ende hoylandt.

Item VIII hoefdt graslandt ende een darde paert van een hoeft, leggende over de 
Grasloet in pastoers fenne, over hoegh ende leegh.
Item twee hoefdt graslandt, tho weste over die Grasloet in Scholte Hanssoens 
fenne, daer Reuwer Tyebbis nu bruyckt, over hoegh ende leegh.
Item twee hoofdt graslandt over die Grasloet in Gala Gras, over hoegh ende leegh.

Item vier hoefdt graslandt in die meenscher, over hoegh ende leegh.

Item vier Coldera pondematen hoijlandt over die meer, tho westen Collens, aen 
beyde zijden Reytthye Jelmers zoons landt naestgelegen, ende ferfalt thegens 
Hynlopere als Colder Jarich met zynen consorten, alzoe dat die pastorie heeft 
deen jaer vyf Coldera pondematen lants aende zuijder zijde van Reytthie landt 
ende dander jaer drije Colder pondemaeten aen de noorder zijde van Reytthie 
landt ende streckt opdie Collens wall, zoe dat Reytthie landt altyt tusschen 
beijden styl leyt.
(f. 4v) Item een Colder[a] pondemate hoylandt in Alertsma Cammer oppe Wer 
ende voervalt met die vier eynsen teghen An Inthys ende Eyts Jollis landt ende 
met die acht eynssen teghen de vicarie landt, loept met die zuyder eyndt ande 
Rydt ende met die noorder eyndt aen Ots Pieters hallen.

1290  In linkermarge; aanduiding dat de tekst gecollationeerd is.
1291  Opgenomen in de inleiding, als bijlage 9.
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Item twee Coldera pondematen hoylandt buyte oppe Wer, int west uuyt met 
een luttick kay ende lecht aen de wester zijde Abbe Wypke zoon ende Ew Yge 
zoon landt, naestleget aen die oester zijde Buyckama Pollen, die noerdteyndt aen 
Sibbolt Hauwis landt ende die zuijder eijndt aen Sipke Wytthima Pollen.
Item een hoefdt hoylandt over die meer ende falt tegens Hindelopere ende Otte 
Otte zoon landt, lecht in Hinloper Hoefden.
Item een hoefdt hoylandt inde Woldfelde, ande wester zijde fan Syurdt Alertsma 
landt bij Hysse Cruys ende loopt met die zuyder eyndt opde Vloyssen wal.
Item twee pollen landt leggende tusschen Sympke Froulis wyck ende die Yle met 
die halve Yle.
Item twee Coldera pondemata hoylandt oppe Wer, op beyde zijden van Eble 
Zijlroedt, tho weten de eijnsen aende wester zyde Midts Wer ende forfalt tegens 
Aen Inthis ende Eyts Jallis landt ende de XIIII eynsen aende oester zyde Eble 
Zijlroedt, de VIII eynsen aende westerzijde van Ocke Siblis landt ende zes eynse[n] 
Ots Peters aende wester zijde (f. 5r) naestlegert ende Jouwe Jarichs kinderen aende 
zuyderzijde.
Item vier Coldera pondemata hoylandt over die meer, hietende de Pastoers Fenne, 
leggende aende zuyder syde van die Saltgreft, Henna Boelma landen leggen aende 
wester zijde.
Item X Coldera eynsen hoyland in Hoeftlandt, leggende tusschen de Alde Grons 
ende Oick Sytthis IIII eynsen ande oester zijde naestlegert, ende loep vande 
Collenswal oesterdt aen Tyaerck Foddis zoon landt oppe Indicks wal.
Item VI Hemlummera eynsen tho de zuijder zijde vande Indijck, Homma Algers 
zoens landt aende wester zijde naest geleghert, Boyn Sywis in de Molckwer ande 
suyder eyndt naestgeleghert.
Item twee Coldera eynsen over die meer, hietende de Es, an de oester zijde van 
Groote Otte landt, daer hij van Ew Yghe zoon coft heeft, Otte Otte zoens ende 
Jarich Ebbe landt aen doester zijde ende Otte Otte zoens cleyne pol, omtrent een 
lamsgras, aen de noerder eynde naest leghert.
Item VI Coldera pondemate ande [449] wester zijde Coldera Zijlroedt, hietende 
Albert Fenne, ende loept met die noorder eyndt aende patroens twee hoefdt, in 
welcke twee hoefdt Tyaerdt opper Wiske huys gebouwet staet.
(f. 5v) Item XV Coldera eynsen, hietende Ritstre landt, lecht aende wester1292 
eyndt van Alberts fenne voers., een wer landts tusschen beyden, ende vervalt 
tegens Hinlopere landen.
Item VII Coldera eynsen buyte oppe Wer bij Hannama Hol, daer die vicarie tho 
Coldum die dardepaert van tho compt.

1292  Hierna doorgehaald ‘zijde’.
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Item XI oft XII Hynlopere eynsen in Hinlopere Nye fenne, over hoegh ende 
leegh in Hinlopere gerecht.
Item noch IIII Henlummera pondematen hoylandt, buyten dijck in Galama 
Felde, an II stucken; het teen is een pondemate, Halle Piers zoon ande zuijder 
eyndt, Galama Swane camp andat noerder eyndt ende Galamalandt aen oester 
zijde ende Meyname Fennesloet aende wester zijde; die drije pondematen aen 
beijde zijden Galama landt naestgelegen ende lopt vandie Holken noerdtwerts 
aen Galama Bloidige kamp.
Item die pastoers huyssteedt ende heem.
Item Symck Froulis huyssteedt.
Item Claes Hans huyssteedt. Al met haer tuuijnen ende met die
Item Willem Syurds zoon huyssteedt. uuytgongen nae de Garsloet.

Item Intthie Reuwers huyssteedt.
Item die zeste part van Coldera Zijl coempt die pastoerie alleen ende noch 
yttelijcke cleijne parten, daer die pastoer met die ander drije (f. 6r) priesters 
tho samen hebben, is die proffyt vande zijl voers. onseeker ende zeer weynich, 
immer meer schade dan bate, aenmercke die onkosten die daer jaerlicx aengelecht 
worden.

tSaedlandt

Item twee tyolen saedland leggende toeste Dolle, tuschen Otte Otte zoens breede 
tyoele ende Agge Ytthie zoens tyole.
Ende noch een cleijn oerdt aende oester eyndt vande Dolte ende loept met die 
oester eyndt aen Herdstuck.
Ende noch een cleijn oerdt aende wester eyndt vande Dolle ende loept met die 
wester eyndt aen Otte Otte zoons landt, tsamen IIII forstal.
Ende noch een halff forstal inde Forfennen, Bauwe Nanne zoens landt aende 
oester zijde, heer Doede vicarius landt aen de wester zijde.
Item [...]1293 acker voer Albert wevers huys, ende loept uuyt naede Garsloet aende 
Waele, daer Gatthye Haytthies zoon die uuytganck buyten die Waele tho coempt, 
al thoe Feyte huyssteed.
Item acht ackeren achter pastoers huys, die IIII aende wester zijde vande Laen 
ende die IIII aende oester zijde, tsamen acht foerstal.
Item een acker aende wester zijde van Symen Haye zoens huys, een forstal ende 
loept vant padt uuyt die Wyckswal naede Garsloet.
(f. 6v) Item een holt acker IX forstal, Homma Algher zoon aende wester zijde 

1293  Niet ingevuld.

}
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ende het Baghijnen landt aende oester zijde, ende loept uuyt vande Lyckwech 
naede Nyewe Dijck, aent luttyck padt aende Forfonnen.
Item een groet oerdt aende noerderzijde vande Dolle, ende loept met de oester 
eyndt aende Dolle ende met die wester eyndt aen Hylke Lycks landt in forstal.
Item een ower hoefdt ofte een herdacker oppe Holtgeest, met die wester eyndt 
aende Groete Holtacker1294 voers. ende met die oester eyndt aen Holla Piers zoens 
Holtacker, omtrent een forstal schers.
Item een forstall toeste voer Jelmer Agge zoons huys, aen twee ackeren, ende 
loepen vande Wech aent padt noerdwers.
Item zes vorstall, leggende byde schoele aende doester zijde van de Kerclaen, ende 
daer thoe die garsackeren daer aen leggende ende loepe uuyt aende Nye Dyck.
Item drije gaesten zaedlandt aen een, leggende ande wester zijde Gerbrich Reyns 
huys ende loepe vande overste Breede Wech aen de Garsloet, tsamen XII forstall.
(f. 7r) Item een acker toeste, II forstall groet ende loept met de noerder eyndt aen 
Heringh Broers tuyn ende met de suyder eyndt aent padt, uuytgenoemen een 
cleyn strype, omtrent een halff folstall, ande doester zijde vanden acker, daert 
loept over dat voers. padt.
Item drije ackeren toeste naeste wal; die eene acker leyt foer Douwe Scholte 
zoens huys, aen doester zyde van Symen Goede zoens landt ende loept met die 
zuydereyndt ande Breede Wech ende met die noerdereyndt [ant] padt; het ander 
stuck is een cleijn stuck ende lecht aen doester zijde van pastoers drie gaesten 
voers. ende loept met die noerdt eyndt nae tpadt aen Douwe Frouckis landt ende 
met die zuijder eyndt naede Wech aen Douwe Wernger agger landt; darde stuck 
leyt aen wester zijde Gerbrich Reynss huys ende loept met die zuyder eyndt aen 
Sybrens Hartmans zoens landt ende met die noerder eyndt aent padt ende is een 
halff acker, dats de [450] wester eg vande selfte acker ende kerft tegens die zuyde 
eyndt vande twee forstal voers., daer legge alst voers. is aen Heringh Broers tuyn, 
tsamen dese drye ackeren, III forstall.

Landen thoe Hemlum gelegen, daer Lolke Joest zoon in huringe heeft naebescr.

(f. 7v) Item drije smalle ackeren zaetlandt oppe Gaest tho Hemlum, tsaemen een 
groet loepen sayghe.
Item III½ Hemlummar pondematen buyten die Olde Wech, toeste Gaelama 
Dammen.
Item omtrent III½ Hemlummar pondematen over die meer int Reedlandt, zuyd-
wers loepende nae Geesterlandt, vande voers. III½ pondematen aff.

1294  Hierna doorgehaald ‘omtrent een forstal sch.’.
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Item een hoeft, leggende opde Sandbelt inde selffte streeck zuydwers, omtrent 
VIII hoefdt inde selfte streck suydwers, hoegh cleijnland, garslandt, van cleyne 
werdye, buyten die verdolven hoelen ende wiltlandt.
Item een stuck landts, hietende het Oexswa, gars, reydt ende fenlandt, daer 
byloept omtrent I½ pondemate graslandt.
Item noch in die sulfte streeck, suydwers naer Geesterlandt, omtrent een halff 
pondemaeten by Oestlandt.

Van ewige memorie.

Item drije stuvers jaers den pastoer, daer Olde Teth besproken heeft, ende lecht 
op een forfenne onder die Holtgaest bijde wester zijde vande vicarie forfenne, 
daer Jarich Hannama plech tho bruycken ende bruyck nu Menna Hennema.
(f. 8r) Item een hoeft graslandt leggende by Reuwer in die Lutke Fenne, daer Jan 
Ockama besproeken heeft, daer Sible Ockama erven jaerlicx den pastoer ende 
den vicarius tsamen sullen van betaelen een hornthis gulden, ende Ockla Sible 
zoon bruyckt nu landt ende Sible Ockama ende Jets zyn wyf hebben altyt de 
pastoer ende den vicarius betaelt.
Item een half forstal saetlandt, leggende noertwerts foer Hidde Agge zoens huys, 
daer Abbe Jarichs zoon geven heeft, daer Hidde Agge zoon altyt bruyckt heeft 
ende heeft de pastoer jaerlicx de huyer betaelt, ende bruyckt nu zijn dochter ende 
zijn zwager, thoe weten Peter ende Ebel.
Item een stuck saedlandt thoe weste Walte Hannama huys, daer Reyndt Jayes 
besproecken heeft, daer Naenke Reyndt zoon nu bruyckt ende heeft in huyringhe 
ende betaelt jaerlicx den pastoer die huyr.
Item vier ewige memorien, dats XII stuvers, daer Jets Peers besproeken heeft, daer 
Hylck Hennama den pastoer ende den vierde priester opt leen, daer heer Arendt 
nu opt leen woent, heeft jaerlicx betaelt ende Menna Hennama bruyckt nu tlandt 
daert op leyt, is thoe weten een breedt Forfonna, leggende newen Galama fryleens 
fonne tho oest, binne dijck.

(f. 8v) Dese naebescreven ewige memorien comen die vier priesters in Coldum gelijck 
thoe, dats den pastoer, den vicarius heer Doeden, heer Douwer, heer Arendt.

Item een adeel, dats IIII stuvers, van Sybolt Meynema, ende lecht op zyn Langhe 
Faenke zaedtlandt, leggende onder de Holtgaest, ende Janna Meynema, zijn 
tijden, woenende daer Gosse Manna zoon nu woent, plech het zaedtlandt thoe 
bruycken
Item twee ewige memorien, dats zes stuvers jaers, daer Pier Meynema besproeken 
heeft, ende lecht op zijn huys ende huysteedt, tuyn ende terpen ende op dat block 
achter thuys, welcke alte saemen Neenk Piers zoon plech thoe bruycken ende 
bewoenen.
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Item een ewige memorie, dats vier stuvers jaerlicx, op een stuck saedtlandt bij 
Walta Hannama huys, daer heer Inna prebendarius besproeken heeft.
Item twee ewige memorien, dats zes stuvers jaerlicx, XXXVI jerden saetlandt 
leggende in die Faenken, daer ick Agge dochter ende Jesck hoer moeder besproken 
hebben, Hidde Agge zoon heeftit tlandt bruyckt ende altyt de memorien betaelt 
ende nu bruycktet Peter zijn swager ende Ebel zijn dochter.
Item II adelen, dats VI st. jaerlicx, op een hoefdt graslandt inde Molckwer, daer 
Symen Lyuwe zoon besproken heeft.
(f. 9r) Item drije adeelen, dats IX stuvers jaerlicx daer Symen Agge zoen besproken 
heeft, ende lecht op zijn landen in Coldum ende is omtrent III forstal inde 
Faenka, hetende die Groete Faenke, daer Hidde Agge zoon plech tho bruycken 
ende heeft de adeelen altyt betaelt, ende Pieter Hoytis zijn zwager ende Ebel zijn 
dochter bruyckt nu dat landt.
Item een adeel, dats III stuver jaerlicx, daer Ew Janke zoon besproken heeft ende 
lecht op een forstal zaetlandt toeste binne dijck, een forfenne aldernaest Hijlck 
Hennama forfenne ande doester zijde ende wortet nyet betaelt, soe sullen die IIII 
priesters het vorstal antasten voer eyghen ende Janke Ews dy bruyckt nu tlandt.
Ansck Obbis huysteed, tuyn ende terpen ende uuytganck neven dat thuys ende 
die [451] cleyne acker zaedlandt voerde huys, daer Douwe Epe zoon ende Ymck 
zyn wyf besproeken hebben, ende Renck Obbis thoe voeren ende nu Auck hoer 
dochter hebbent in huyringhe ende hebben jaerlicx de huyer betaelt.
Item een half hoefdt graslandt by Reuwer, in de selve Lutke Fenne, daer die 
pastoer ende de vicarius een hoerntthies gulden uuyt boeren alst voers. is, daer 
Sible Ockama ende Jets zijn wyff gegeven hebben.
(f. 9v) Item III ewige memorien, dats IX stuvers jaers, daer Merck Lollema 
besproeken heeft, ende legge op anderhalf forstall thoe noerde Hartmans Galama 
Bolwerck af, op twee forstall thoe zuijden Doynyghe wer, Wyts Pieters Mercks 
weduwe heftet tlandt ende betaelt jaerlicx de priesteren.
Item een forstal zaedlandt, daer Fedde Scholtama besproken heeft, achter zijn 
achterdoer, tho veste in een stuck zaedtlandt, leggende tusschen Jetthie Reyndt 
zoens gaest ende Ott Jacobs landt, daer Scholta Gala zoon tho foeren ende 
naderhandt Jouck zijn wyff bruyckt ende jaerlicx de priesteren XII stuvers van 
betaelt heeft, ende heeft nu Douwe Scholta zoon tlandt.
Item een ewige memorie, dat drije stuvers jaerlicx, daer Pyb Here wyff besproken 
heeft ende is, bij consent de erwen ende de priesteren, gelecht op een halff forstal 
tho Coldum van Alger Sytthie zoens landt ende lecht ande wester zijde vanden 
Arendts leens landt bij dat Bolwerck thoeste, Tet Algers met hoer twee samen, 
Yscke ende Reyndt Algher zoenen bruyckt tlandt.
Item twee adelen, dats VI stuver jaerlicx, daer Sybbel, Jarichs timmerma[n]s wyff, 
bysproeken heeft ende legge op Gatthie Benke zoens grote acker toeste opde 
Hiefelde, ende Benke Gatthie zoon thoe Bolswert, bij voers. Sibbel gethogen, 
heeftet tlandt ende betaelt de priesteren.
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(f. 10r) Item drije ewige memorien op een half hoefdt graslandt in Aelde Wiers 
grass, thoeste bij Aelle Sybe zoens huys, daer Reyndt Dowma bysproeken heeft, 
ende Reyndt Lyopte zoen bruycket tlandt nu.
Item II ewige memorien, dats zes stuvers jaerlicx, daer Tyarck Reyndt zoon ende 
Mercku syn wyff bysproeken hebben, ende legge opde Lutke Faente1295 toeste 
Dolle, daer sie gecoft hebben van Setthie Fodde zoon ende zijn moeder, Homma 
Alger zoon bruycktet landt nu.
Item een ewige memorie op een half forstal, daer Douwe Agge zoon plech tho 
bruycken, ende lecht voer Baw Allis Jelmers weduwe huys, daer Sicke, Douwe 
Gala zoon alzo ordonneert heeft, soe heer Doede vicarius dat betuyget, ende 
Lutke Otte Douwe zoon bruyckt nu landt.
Item van dese ewige memorien voers. de vier priesters gelijck toecomende, hebbe 
die priesteren van summige nu gheen possessie, soe alsmen dat wel uuyt foergaende 
scryften bij nae voermercken mach, syn nochtans de ewige memorien voers. alte 
samen gescreven ende genomen uuytet missael thoe Coldum in bescreven staen.
Van tyden, offeren ende achterdaeden in Coldum van olts gewoenlijck, waer van 
in allen de pastoer in Coldum die helft tho coempt ende die twee (f. 10v) ander 
priesters, dats heer Doeden vicarius ende heer Douwen, dander helft.
Item int eerst zijn daer in Coldum vier geldt tyden, dats inde vier principael 
hoechtijden des jaers, tho weten: thoe Paestre, thoe Pinxter, Assumptionis Marie 
ende thoe Karstydt. Elcke hoechtydt is elke byarige mens, dats daer Heylige 
Sacrament ontfanghen heeft, schuldich nae olde gewoente een scheysken te 
offeren.
Item daer zijn nae older gewoente in Coldum vier broed tyden, dats Aldersielendach, 
Guede Maendach (dats die maendach nae die Octave van Pinxteren), Witte 
Dondersdach ende Sinte Michiels dach. Elck van dese vier broedtyden zijn die 
gemeente van een yder huys oft van een yder open lew schuldich te offeren een 
bolle broedt van omtrent negen pondt ende een half stuck butter oft thoe minsten 
een stuver aen gelt, die schamele een half stuver off zij biddent om Goids wille 
van die priesteren.

Afterdaeden in Coldum.

Item van elcke olde doet daer is, daer boven die achthien jaren olt is geworden, 
dat zijn Sacrament des Heyligen olys ontfangen mach, ist van olts in Coldum 
gewoenlijck geweest inde uuytfaert ofte begangenisse een roggen broedt ende 
een stuck butter met waslichten te offeren; ende in de (f. 11r) sevende dach al 

1295  Lees ‘Faenke’.



891

gelyck als vande uuytfaerdt ofte begangenisse voerseydt is, inde maenstondt een 
roggen broedt met een stuck butter, met een vaslicht; foerdt elcke dach binnen 
die maenstondt, uuytgenomen dese vier voers. daghen, een oortkenswegh, met 
een suwel oft een pondt butter; foerd naede [452] maenstondt het hele jaer doer, 
alle weken drije reysen, dats maendaechs, woensdaechs ende svrydaechs, elcken 
dach een oortkenswegh, met een suwel oft pondt butter oft die ghene daer nyet 
drymael inde weeke brenghen wille, als voers. die moegen svrydaechs in elcke 
weeck binnen die jaerstondt met een blanck aen wegh ende met een stuck butter 
van drye pondt; foerdt inde jaerstondt een roggen broot ende een stuck butter 
met een vaslicht.
Dit als voers. is van olts in Coldum gewoenlijck geweest met naederhandt bij 
Henna Jetthiama tyden, overmits dattet die gemeente swaer ende moylijck 
waer soe faeck tofferen, is sulckes newen den cleijne offren voers. binnen die 
maenstoendt ende jaerstondt nyet langher int generael onderholden geweest bij 
alle luyden, dan die gene daer in sulcker fuegen als voers. die cleijne offren voers. 
nyet wolden brengen, die zijn terstondt naede maenstondt geholden bijde pastoer 
te comen ende die voe[r]genoempde cleyne offeren met gelt aff te (f. 11v) coepen; 
die rycke oft eygen erfde met zeven hoerentins gulden oft meer ende die gemeene 
man met ses hoerentins gulden ende die beneden die gemeene huysluyden zijn 
met drije oft vier hoerenthins gulden oft zij waeren soe schamel datmen hoere om 
Goids wille ende om hoer bede wille quytschellen. Ende dese afcoping der cleyner 
offeren voers. is tot desen dach in Coldum gewoenlijck geweest ende dat woert 
principaelijck die achterdaeden genoempt; ende daer en boven inde begangenisse 
inde sevendach, inde maenstondt ende inde jaerstondt ist noch huydensdaechs 
alstvan olts olt gewoenlijck is geweest, dats elcke tyt een roggen broet ende stuck 
butter te brenghen.
Forder die byaerige kinder daer tHeylige Sacrament hebben ontfangen ende 
onder die achtien jaeren olt sent gestorven, wort inde beganckenisse een roggen 
broedt met een stuck butter geoffert, mer alle die ander offren vande olde luyden 
ge woen lyck, met achterdaeden in half gelet af gecoft, oick nae gelegentheyt alst 
vande olde doeden voerseydt is.
Forder vande cleyne ombejarige kinderen vordt van olts olt gewoenlijck is geweest, 
in de beganckenisse van een kyndt met vaslichten, met een half broet ende een 
half stuck butter geoffert, ende daer wordt oick een blanck aen gelt gegeven, 
welcke blanck die (f. 12r) vicarius alleen ontfangen, die welcke is schuldich van 
olds old wyn ende oblatien voer die vier priesteren ende die geheele meent indie 
kercke te holden, in guede romenye, dat gemant dan gebreck een heeft.
Item elcke bruyt daer inde echtenstaet gaet, het zij man oft wyf, is schuldich die 
Heylige kercke fol thoe doen het hoech altaer met vier blancken ende die ander 
outaeren elck met een blanck, thode priesteren proffyt.
Item foerdt naede jaerstondt vande daeden, ist datmen die doede langer in 
memorie wil hebben, mach men foldoen met een roggen broet ende een stuck 
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butter oft met drye stuver aen gelt ende met een vaslicht.
Item drye stuver gheeftmen die priesteren van elcke uuytheemde doed thoe 
boeckma ende dan sullen priesteren dat jaer den doeden schuldich wesen inde 
beedt tho holden.
Disse bockma boere die vier priesteren gelijck, dats elck een blanck, maer van 
alle ander offren ende afterdaeden, daer van die doede come, heeft die pastoer 
die helft ende die ander twee priesteren, datst Doede vicarius ende heer Douwe, 
de ander helft.

(f. 12v) Dit zijn die maedtlanden, daer heer Doede vicarius tho zijn leen behoeren 
in Coldum.

Item int ierst, negen Woldmana pondematen in Feytema Fenne landt bowen 
dijck, ende loept van dat reedlandt op wyt toe den Holken ende leyt ande 
westerzijde van Feytma Wer ende ande oesterzijde van Tyaerd Sybren zoon land 
ende Hijs Albe wedue landt.
Item XV ey[n]sen opde wer achter hoeftlandt, ande wester zijde Ew Yghe zoons 
delflandt ende aen de noorder eyndt Sipke Wyttyma Delflandt, dye suyder eynde 
op Gala Sloet.
Item twee hoefdt oppe wer achter hoeflandt ende leyt met die noerder eyndt op 
Galasloet ende lopt met die zuyder eyndt aen Wybrant Sipkis landt.
Item twee hoefdt in Bernarde wer, daer forfalt tegen Reuwer Tyebbis ende Lyuwe 
Aellis kinder ende leggen in een wer.
Item acht eynsen in Allertsma kaemer ende leyt aende oester zijde Oetthie Gosse 
wedue landt.
Item XIIII eynsen daer legge aende noerder eyndt Tyaersma delflandt ende die 
zuyder eynde aen Reuwer Aggis delflandt.
(f. 13r) Item vier eynsen, aen noerder eyndt Acke Siblis landt ende ande zuyder 
eyndt tpastoers landt.
Item IIII eynsen, daer ligghe aen Sipke Wytthima landt aende westerzyde.
Item VI eynsen opde Wer ende legge aende noerder zijde Lolle sysmeesters landt 
ende aende zuyder syde Jan Joetres landt.
Item V eynsen opde Wer, daer legge aende noerder zijde Lolle Waltis landt ende 
aende zuyder zijde Douwe Thomis landt.
Item vier eynsen inde Strenghen, leggende met noerder eyndt aen Trijn Sybols 
[453] wedue landt ende met zuydereyndt aen Lyuwe Allis kinderen landt.
Item een hoefdt in Coldera wer, aen Euke Bolum wyfs landt, ende forfalt alle 
jaeren op ende neer in dat Wer.
Item XI eynsen opde Wyde Soltgraft ende loept met die oester eyndt aen pastoers 
fenne, legge die Fenmeeden.
Item III hoefdt indie Fenmeden, daer met die (f. 13v) noerder eyndt opde Soltgraft 
lopt, ende forfalt met Otte Otte zoens ende Sympk Hoyte wedue landt ende acht 
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eynsen met die noerder eyndt daer aen.
Item een hoefdt op die Lutke Gara, daer leyt aen die zuyderwester eyndt van 
Ewert Baukis landt, Hemlumre mate.
Item acht Hemlummaer hoefdt in die Molckwerre landt, aen IIII hoefden aen 
die oester zijde Haye Saskers Alger ende die ander vier aendie westerzijde Goytijs 
landt.
Item IIII eynsen in de Fenmeden, ende weet niet hoe dat ze strecke, want diese 
thoe huer hebbe, wonen tho Hendeloepen.

Dit is dat fenlandt, thoe heer Doede vicarius leen in Coldum.

Item int yerst, vyftehalff hoefdt in Lywe Alis fenne.
Item drye hoefdt in Henna fenne, over hoech ende lecht.1296

Item vier hoefdt in Douwe Siblis fenne, over hoech ende leegh.
Item II hoefdt in Douwe Thomis fenne, over hoech ende leght.1297

(f. 14r) Item een hoefdt op die Kyforde, over hoech ende leegh.

tZaedlandt ten eersten.

Item een stuck, leggende omtrent tZuart Bolwerck, te zuyden de Breede Wech, 
voert aen zuydwaerdts uuytstreckende ant Luttick Padt naeden fennen bendijck, 
Obbe Hopck zoens landt opt naest liggende.
Item noch een cleyn stuck daer by gelegen, streckende gelijck dit voerseyde stuck 
met een forfenne ten eynde uuytstreckende aende fennen bendijck, Lolla Walte 
zoon boven aen de oestzijde naest.
Item noch een forfenne, aldaer omtrent bygelegert, met die noerder eyndt aen dat 
Luttijck Padt ende met dat zuijder eyndt streckende aenden Fennen Bendijck, 
Heerckle Lauwe zoen aen westzijde die naeste gelegentht.1298

Item noch een stuck, gelegent opt noerdt zijde vant dorp, streckende mit 
tnoerdtende op Merck Lollema stens graftwal, Wybe Lyewe zoen zijn landt ande 
westzyde die naeste gelegentheyt.1299

(f. 14v) Item noch een stuck, leggende opt toest eynde van Coldum, opt west 
van Gerbrich Reijns wedue hoer huys, de pastoers landt opt west zijde de naest 
gelegentheyt.1300

1296  Waarschijnlijk een vergissing van de kopiist; lees ‘leegh’.
1297  Waarschijnlijk een vergissing van de kopiist; lees ‘leegh’.
1298  Waarschijnlijk een vergissing van de kopiist; lees ‘gelegen’.
1299  Waarschijnlijk een vergissing van de kopiist; lees ‘gelegen’.
1300  Waarschijnlijk een vergissing van de kopiist; lees ‘gelegen’.
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Item noch een stuck, aldaer omtrent by, streckende met dat zuydereyndt nae 
Otte Jacops huys, salige Jelmer Otte zoon zijn weskinderen aende westzijde naest 
gelegentheijt.1301

Item dese voers. zes stucken, op dese diverse ende voerseijde plaetsen gelegent, 
zijn te samen, elckander helpende, groet VII forstal.
Item IX forstal leggende bijde schoele, ande oesterzyde pastoers landt ende ande 
westerzijde Gala Galama landt, boven inde Middelgeesten ende beneden aende 
oesterzijde Sybrant Hartmans landt ende aende westerzijde Holle Tyaerds zoons 
landt, ende loept van den Breedenwech neer thoe die Grasackeren.
Item noch een forstal daer by leggende, aen die wester zijde Douwe landt ende 
aende oesterzijde Tyaerds.
Item V forstal achter heer Arends huys ende Jetthie Ids zoons huys ende leggende 
aende oesterzijde die III by Jetthie Ids zoons landt ende aen de (f. 15r) westerzijde 
heer Douwe landt ende dat fierde ande wester zijde die Kercklaen ende aen de 
oesterzyde heer Douwe landt ende lopen aen dat Luttick Padt aen Jetthie Fenne 
ende noch een forstal, die noerdereyndt aende Bredewech ende die suyder eyndt 
andat Luttick Padt ende leyt aen die oesterzijde Jetthie Ids zoens landt ende aende 
westerzijde heer Douwe landt.
Item III forstal by Naenke Reynds zoens huys, die anderhalff leggende met 
die zuijdereyndt aen dat luttick padt ende met die noerder eyndt aen Naenke 
voers. landt ende aende oester zijde Naenke landt ende aende westerzijde Sipke 
Wytthiema landt.
Item noch een forstal daer bij, ende leyt met die zuyder eyndt ant Luttick Padt 
ende met die noerder eijndt aende Waele ende leyt aende wester zijde Douwe 
Siblis landt ende aende oesterzijde Sipke Wytthiema landt.
Item een middelgaest, een forstal leyt aende wester zijde Eyts Jarichs wedue landt 
ende aende oesterzijde1302 Atte Neente zoons landt ende loept vande Breede Wech 
thoe dat Luttich Padt.
(f. 15v) Item een forstal in dat Hardstuck, ende leyt mit die noerder eyndt aen 
heer Scholta landt ende met die zuyder eyndt aen Wybe Reyns zoons landt.
Item noch I½ forstal by dat Hardstuck, ende leyt aende oesterzyde heer [454] 
Scholta landt ende aende westerzijde heer Jettie Ids zoens landt ende loep van die 
Smaele Wech aen Menna Hemma landt.

1301  Waarschijnlijk een vergissing van de kopiist; lees ‘gelegen’.
1302  Verbeterd uit ‘westerzijde’.
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Item twee forstal aende westerzijde Otte Otte zoons huys, ende aende wester-
zijde1303 Meynert Dyrcks landt, ende loept met die zuijder eyndt aen Otte 
voers.1304 tuyn ende met die noerder eyndt aen Otte voers. landt.
Item I½ forstal, daer leyt aende westerzijde Meynart Dijrcks landt ende aende 
oesterzijde Buwa Nannis landt, ende loept vandie Brede Wech toe Luttick Padt.
Item noch een forstal daer by legen, ende leyt met die zuyder eijndt aen Buwe 
voers. landt ende die zuijder eyndt aen Luttick Padt.
Item II½ forstal leggende aende westerzijde Aelke Tyarcks zoons huys ende aende 
oesterzijde Holle Heringh zoen landt.
(f. 16r) Item III½ forstal, aende oester zijde Hidde Aggis huys, ende lopt van dat 
Luttick Padt met die zuijder eijndt aende Waele.
Item een forstal onder die Holtgaest, ende leyt aende wester zijde Hidde Aggis 
landt ende aende oester zijde Menna Hemma landt ende lopt van dat Luttick 
Padt aende Nye Dijck.
Item noch een forstal onder de Holtgaest, ende leyt aende oester zijde Menna 
Henma landt ende aende wester zijde Reuwer Tyebbis landt ende loept van dat 
luttick padt aende dijck.
Item noch een forstal, leggende inde Faenken, ende lopt met die noerder eyndt 
ende met die zuijder eyndt aen Gala Galama landt.
Forder heeft Heer Doede die vierde part van alle ewige memorien, daer die 
vier priesters gelijck thocoemen, ende zijn boven in des pastoers aenbrengh 
gespecificeert.

Heer Douwe, die vicarius in Coldum proevens landen ende renthen in Coldum.

Item dese naebescreven landen ende renthen hoeren tot heer Douwe leen ofte 
beneficie.
(f. 16v) Item int eerst, vier hoefdt graslandt in Gala Galama fenne, foer Galama 
huys.
Item twee hoefdt graslandt, over hoegh ende leegh, in Symen Goede zoons fenne.
Item twee hoefdt graslandt, over hoegh ende leegh, in een fenne, toeste gelegen 
tusschen Sinte Martens grass ende Scholte Jelle zoons fenne.
Item twee hoefdt ende anderhalf eynse in Lywe Alle zoens fenne, over hoech ende 
leegh.
Item vier hoefdt ende een tweedeel aen een hoefdt graslandt in Reuwer Tyebbis 
fenne, tho weste over de Garsloet, over hoech ende leegh.

1303  In dit fragment wordt abusievelijk tweemaal ‘westerzijde’ genoemd; waarschijnlijk zal één 
van beide aanduidingen ‘oesterzijde’ moeten zijn.

1304  Hierna doorgehaald ‘landt’.
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Item twintichstehalff Hynlopere eynsen, in Hynlopere Nye Fenne, over hoegh 
ende leegh, daer Epo Wybrens in huyringe heeft.
Item twee hoefdt hoylandt aende zuyde egh vandie Nye Fenne in een stuck 
landts, hietende de Fierhoefdt, ende lopt uuyt opde Wyde Saltgraft ende forfalt 
tegens Hyndelopere, alsoe dat heer Douwe twee jaer sick aende Nye Fenne ende 
het andere twee jaeren opde Saltgraft, ende forfalt teghens Jarich Andries met zyn 
consorten.
Item noch een stuck lands aende zuyder egh vande Nye Fenne, in wester Collens 
wer.
(f. 17r) Item XIIII Coldera eynssen hoylandt, ende forfalt aen IIII parten ofte 
deelinge in wester Collens wer, tegen Beyts Wibis met hoer consorten.
Item een hoefdt in Ycke Broersma fenne, daer Gala Galama thoecompt, over 
die Grasloet, over hoegh ende leegh, ende van dit hoefdt heeft Baw Alle Jelmer 
wedue, omt tandere jaer een jongdiers gras, dat is een darde part van een hoefdt.
Item XIIII Coldera eynsen hoylandt tusche de Gronsen, Yd Wlbis erwen aende 
westerzijde, ende loept met de noerder eyndt opde Olde Grons.
Item twee ma[n]smadt by Coldera Zyl, aende westerzijde van de Collens, tot de 
noerder eyndt van Poppe fenne ende forfalt tegens heer Arents leens landt.
Item drije eynsen toest Coldum inde Blockwer, ende leght met die oesterzijde 
opde groote Blocksloetswal.

tZaedlandt

Item IIII forstal tho weste de Dolle, aen twee ackeren; de eene leyt aende oester 
zijde vande pastoers groete Holtackere ende lopt van die Lijckwech zuytwaerts 
aen Agge Jetthie zoons tyole, ende die ander leght aende noerder zijde van Agge 
Jetthie zoens tyole, loept van heer Douwe acker voers. oestwerts aen Hardstuck.
(f. 17v) Item twee forstal aen een acker, leggende achter Galama hoff, daer Geert 
Foddis huys op staet; die zuyder eyndt lopt noordwerts aen Doede Gabbis huys, 
welcke Doede huysteedt, heer Douwen behoerende, lopt foerdt uuyt aende 
Garsloet, mette uuytganck ende halve wyck, daer die pastoer die uuytganck tho 
compt ande oesterzijde, met die ander helft van de wijck.
Item IIII½ forstal forfonnen, leggende [455] aen V ackeren; de eene lecht ande 
wester zijde vande Taercke laen, achter heer Arendts huys ende lopt zuydtwaerts 
ant luttick padt; de ander leyt beneden padt, III acker vande Laen, aende 
westerzijde ende lopt van tpadt uuyt aen Hannama Fenne; die ander III acker 
legge neven Galama fenne beneden tpadt; het teen streckt met de zuyder eyndt 
aen Galama westerste Fonsloet ende met die noerdereyndt aen Luttick Padt; het 
tander leght aen een acker van Galama Molckwey aen doesterzijde ende loept van 
tpadt aen Galama fenne ende het darde is een block; die vyfte acker aende oester 
zijde Galama melckwech ende lopt van Galama fenne noerdtwerts aen Gala Otte 
zoens landt.
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Item vyff forstal aen III ackeren, de eene is een weijnich min dan II forstal, een 
forfenne leggende aende westerzijde van Galama Melckpadt ende lopt van tpadt 
zuytwaerts aen Galama fenne; het ander is oick een weynich min dan twee forstal, 
leggende toeste ende lopt dat luttick padt (f. 18r) noerdtwerts tusschen Tyaerd 
Fodde zoens huys ende Jouke Jelle zoens huys uuyt aende Grasloet; het derde is 
fyf anderhalf forstal ende lecht toeste, recht achter Joldt Douwe zoens huys, met 
die noerder eijndt aen Joldt Douwis landt ende met die zuyder eyndt aen luttick 
padt.
Item III forstal, aen een acker, daer nochtans aen tweën ploeget wert, leggende 
toeste aende westerzijde van heer Douwe I½ forstal voers. ende lopt vande Smaele 
Wech noerdtwerts aen Buke Haytthiema landt.
Item twee forstal aen twee stucken, het teen forstal lecht inden acker van twee 
forstal groet, daer heer Arends leen de halve acker van tho compt, ende lecht de 
acker toeste by Agge Jetthie zoons huys, aende oesterzijde van Baucke Zijurds 
landt ende loept dese acker van tpadt noerdwerts uuyt oppe Gersloet; het tander 
forstal lecht tho weste Gerbrich Reijndts huijs, aende westerzijde van Sybren 
Hermans zoens landt, ende loept van die Wech noerdwerts aen Jacob Otte zoons 
landt.
Item twee forstal aen twee stucken, het een legt toest, Ew Yghe zoen aende oester-
zijde, Focke Ews ande westerzijde, lopt met de zuijdereyndt aende Smaele Wech 
ende met noerder eijndt aen Ew Yge zoon landt, ende het ander leght een weijnich 
beter westwert, Reyndt Lyopke zoon aende oesterzijde, Nemke Piers zoens erven 
aende voers. westerzijde, lopt van de Smaele Wech noordtwerts aendt Padt.
(f. 18v) Ende een vorstal, aende westerzijde Reyndt Wblis zoens huys ende Reynds 
voers. landen haewen is op die noerde eyndt ende loept foerdt uuyt oppe Wycks 
wal.

Ewige memorien tho heer Douwe leen.

Item int yerst een adeel van Gala Sybrant zoon ende leght op een acker zaedlandt, 
een forstal groet, leggende neven Lyuue Lollama tuyn, daer nu Gerbrich Reynds 
woent ende heer Douwe heftit landt altyt selfs verhuert ende Naenke Reyndt 
zoon heftet nu in huyeringe.
Item IIII aedelen, daer Reijndt Buwe zoon gegeven heeft, lecht op tWyms XXV 
jeerden gerslandt, neven Reyndt Buwe zoons voers. huys, daer Ocke Sible zoon 
nu woent, Marten Haye zoon heeft nu tlandt ende zijn die aedelen gelecht op 
Reyndt Joukis huys to Warns.
Item twee hoerntthiens guldens renthen, daer Gala Tyaerck zoon heeft besproken, 
daer Syurdt, Douwe Allertsma landtzaet, sal betalen alle jaeren, daer Gala Aenke 
zoon landthere byleth heeft een lange tydt, datter gheen betalinge geschien is.
Forder heeft heer Douwe de vierde part van alle ewige memorien, daer die vier 
priesters gelijck tho comen ende zijn boven in des pastoers aenbrengh gespecificeert.
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(f. 19r) Item van offeren, getyden, achterdaden ende ander onsekere incompsten 
compt heer Douwen zyn part, als boven in des pastoers aenbrengh gespecificeert.
Item heer Douwe plach nae olde gewoente van een yder eygenaerfde huijs een 
mael melck ende een broet jaerlicx te ontfangen.

Dit is dat prebendarius in Coldum hoylandt ende fenlandt, behoerende tot heer 
Arends leendt in Coldum.

Item III pondematen meedlandt leggende tuschen Lolle Walte zoon zuydcampen 
ande westerzijde, van Rippert smidt aende oesterzijde, de noerdereyndt aen 
Marten Haije zoens dellandt ende die zuyder eyndt aende Olde Grons.
Item noch een Colder pondemate meedlandt, leggende aende oester aen Reyndt 
Wblis kamp, loepende met de noerder eijndt aen Ocke Siblis landt, die zuijder 
eijndt aen Menne Tyaerds zoons landt.
Item noch een Colder pondematen meedlandt, die een helft liggende ande 
westerzijde ende die ander helft aende oester zijde van Jayts Robyns wedue 
dollandt.
Item noch drije hoefdt in Douwe Siblis gras, leggende tuyschen Scholte Jelle 
zoons grass ende Menne Tyaerds zoons grass.
(f. 19v) Item noch twee Colder pondematen leggende op de noerder zijde op 
Poppe fonne sloetswal, ferfallende teghen heer Douwe leends landt.
[456] Item noch III½ eynsen leggende tusschen Reyndt Wblis landt ende Otte 
Pieters wedue, Otte opde oesterzijde ende Reyndt op die westerzijde.
Noch II eynsen, aen de noerder eijndt aen Reyndt Wblis Wale kampt.
Noch III eynsen, lopende vande Zijlroed aende halve pondemaete, die Douwe 
Siblis heeft thoe huyer van disse prebende landen.
Item noch III eynsen opde Zijlroedswal, daer Holle Piers zoon landt lecht op die 
oesterzijde.
Item noch zoe voel landts in Hynloper Felde.
Item noch twee hoefdt meedlandt, leggende opde wester zijde an Neenke Reynds 
zoons landt, forfallende tegen Synre Heres landt.
Item noch een Hyndelopere pondemate meedlandt, leggende in Hyndelopere 
feldt, forfallende teghens Jetthie Olfferts wyfs landen.
Item II hoefdt graslandt men een jongdiers gras, leggende in Gala Galama Grass.
Item noch II hoefdt grass, in persoeners grass.

(f. 20r) tZaedlandt

Item V forstal zaedlandt, leggende aen Sybrant Hartmans landt op de oesterzijde, 
Binke Reynds ende Hylke Douwis op de westerzyde.
Item noch een middelgeest van I½ forstal, leggende aende westerzijde aen Hylke 
Douwis landen, op de oesterzijde Ew Ygis landen.
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Item noch een forfenne van een forstal, leggende aen heer Doede landt op die 
wester zijde ende Peter Peters zoon op die oesterzijde.
Item noch ½ forstal, leggende aen Heringh Broers landt op de oester zijde, op de 
wester zijde aen heer Scholte landen.
Item V forstal, leggende aen Andris Holis landt op die wester zijde ende op de 
oester zijde aen Sybolt Algerss landt.
Item noch twee forstal, leggende aen die wester ende aendie oester zijde aen Lolle 
Waltis landt.
Item noch een forstal, leggende op doesterzijde aen Agge Jeltyes huys, van de 
Waele aen dat luttich padt.
Item twee forstal, genoempt Reynks acker, aen de noerder zijde leggende aen heer 
Scholte prebende acker, aen de oesterzijde aen Lyuwe Scholtis acker, (f. 20v) aen 
de westerzijde aen heer Scholte acker uuyt de Molckwerren, aende zuyder eyndt 
aen Arendt Arends acker.
Item noch een forfenne, leggende met de noerder eyndt aen dat luttich padt, 
aende westerzijde aen Acke Siblis acker, aende wester zijde1305 Jacob Ottis acker, 
met die zuijder eyndt lopende aende Dijck.
Item noch een forstal, genoempt de Holtacker, liggende met de zuijder eijndt 
aen Otte Ottis acker ende oick aende westerzijde aen Otte Ottis acker, aen de 
oesterzijde van Menne Hennema acker, die noerder eijndt lopt aen dat luttick 
padt aen Douwe Jelmers Hardstuck.
Item noch een forstal, leggende met die zuijder zijde aen Alle Jelmers acker, ande 
noerde zijde aen heer Scholte leens acker, met de westereyndt aen Broer Eytthis 
acker.
Item noch twee forstal, leggende aende zuyder zijde aen heer Scholte landt, aende 
noerder zijde aen Lycle Doedis acker, met de oester eyndt aen heer Scholte leens 
landt, met die westereyndt aen Broer Eytthies landt.
Item noch een forstal, met die zuyder eyndt leggende aen Holle Piers breedt landt, 
die noerder eyndt aen Reuwer Tyebbis landt, aende oesterzijde aen Sibolt1306 
Algers landt, aende westerzijde aen Otte Ottis landt.
(f. 21r) Item twee forstal, genoempt de Weyden, de oester eyndt aen heer Scholte 
leens landt, genoempt dat Hardstuck, de westereijndt aen Broer Auckis wedue 
landt, met de zuyder zijde aen Jan Otte Otte1307 susters landt, met de noorderzijde 
aen Gala Galama landt.

1305  In dit fragment wordt abusievelijk tweemaal ‘westerzijde’ genoemd; waarschijnlijk zal één 
van beide aanduidingen ‘oesterzijde’ moeten zijn.

1306  Er staat (bij vergissing) ‘Siblot’; in de tekst verbeterd.
1307  Mogelijk is door een vergissing van de kopiist tweemaal ‘Otte’ genoteerd. 
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Item III forstal, liggend ande westerzijde aen Sybrant Hartmans middelgeest, 
aende oester zijde aen Douwe Siblis landt.
Item noch twee forstal, leggende achter Enke Enkis huys, lopende int zuyder aen 
Gatthie Haytties forstall.
Item noch twee forstal, liggende ande westerzijde aen Lolle Waltis wer, aende 
oesterzijde aen dat landt, dat tot disse voers. prebende hoert.
Item ½ forstal, liggende voer Reuwer Tyebbis huys aen dat Padt.
Forder heeft heer Arendt die vierde paert van alle ewige memorien, daer die 
IIII priesters gelick tho comen, ende zijn boven in des pastoers aenbrengh 
gespecificeert.

Gale Galema vryleen toe Coldum.1308

Dese naebescreven sijn de landen, daer tho Gala Galama fryleen tho Coldum hoeren 
ende Aesgha Galama op geinstitueert is ende woert mit een genochsam cappellaen 
bedient.

Item int eerst, XIIII Colder eynsen tuschen de Gronsen, Otte Gerbrens erven 
aende westerzijde (f. 21v) naest gelegert ende lopt mit [457] de zuyder eyndt opde 
Lutticke Grons.
Disse XIIII eynsen voers. leyt de meeste part, als de zuyder eyndt, stijl; de ander 
helft, als die noorder eyndt, forfalt aen twee parten, de middelste kerff forfalt 
ende coempt tleen altyt de heelft van ende de noorderhelft deelt Gala Aenkis, 
Lycke Goslijcks ende Sibbel Ockama eerfgenaemen; de noerder kerff heftet tleen 
oick altyden de helft van aen een ende forfalt tegens Gala Aenkis, Ydt Wlbis 
erfgenamen ende Sibbel Ockama erfgenamen.
Item een hoefdt graslandt in een fenne, heetende de Diepe Hoorne.
Item XV woldt eynsen tuschen de Gronsen, in Gala Aenkis landt, ende forfalt 
tegens Gala Aenkis landen, tegens Lycke Goslycks, Syurdts Hetis, Douwe Douwis, 
Homa Algers ende Otte Gerbrens erffgenaemen.
Item V hoefdt graslandt in een fenne, heetende In Reuwer.
Item twee Wolemana pondemaeten in Blockwer, ende forfalt tegen Scholte Galis 
erfgenamen, mit die noerder eijndt opde Luttke Grons ende teen jaer aende 
oesterzijde van Pieter Cramer ende tander jaer aende westzijde van Peter voers.
Item III hoefdt in een fenne, hietende in Eessen wer.
Item V hoefdt in [een] fenne, hetende in Alynghwer.

1308  In een andere hand later toegevoegd.
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(f. 22r) Item III Wolemana pondemaeten maedlandt oppe Sandferde, Gale Aenkis 
aende oestzijde naestlegert ende lopt met de eijndt opte Groete Grons.
Item drye forstal zaedlandt, Tyaling Broers aende westzijde naest leghert, ende 
loept met die zuijder eyndt aende Brede Wech ende met die noorder eyndt aende 
Smale Wech.
Item IIII forstal, Lolle Waltis aende westerzijde naest gelegert ende Tyalingh 
Broers aende oester zijde ende lopt met die suyder eyndt aende Breede Wech 
ende met die noordereyndt aende Smaele Wech.
Item noch een forstal op Gala Paydts egh ende lopt met die zuijder eyndt aen 
Lywe Schotich landt ende loept mit die oester zijde aen Lywe Lyuwis landt.
Item noch I½ forstall saedlandt, aen doesterzijde Heringh Broers naestgelegert, 
ende streckt met de noerder eyndt aende Brede Wech ende met die zuijder eyndt 
aende Forfennen.
Item noch een forstal, Scholte Gaelis aerfgenaemen aende oestzijde naest legert 
ende Tyaerck Foddis aende westzijde naest gelegert ende streckt met die zuijder-
eijndt aende Smaele Wech.
Item een fenne van VI hoefdt gras ende een tweedeel van een hoefdt, daer 
Gerbrich Reijns (f. 22v) wedue in heeft een hoefdt ende een derde part van 
een hoofdt, Wlke fenne lecht aende oestzijde van Hijs Abbe wedue fenne ende 
aende westerzijde Baucke Syurdts fenne ende loept met die zuyder eijndt aende 
Nyedyck.
Item een Hynloper pondemate maeden, Symck Hoyte wedue aende oestzijde 
naest gelegert ende de noerder eijndt lopt opde Egrachtswall.
Item I½ forstal, met de noerder eijndt aende Brede Wech ende met die noerder 
eijndt1309 aen heer Doede landt ende Homma Algers aende oest zijde naest 
gelegen.
Item noch I½ foerstal toeste ende lecht met die noerder eijndt aende Breede 
Wech ende met die zuijdereijndt aen Syurdt Heris forfenne, Jacop Ottis aende 
westzijde naest gelegert.
Item drije forstal, met die zuijdereijndt aende Breede Wech ende met die noordt 
eijndt aende Smaele Wech, heer Arends prebende landt aende oestzijde.
Item noch drije forstal, Lolle Waltis aende westzijde naestlegert ende heer Arends 
prebende landen aende oestzijde ende lopt met die zuijder eijndt ant Middelpadt 
ende andt de noordereijndt aende Waele, newen Douwe Syurdts huijs.
(f. 23r) Item noch een forstal, Lolle Waltis ande westerzijde naest legert, Doedt 
Jolds aende oestzijde, ende lopt met de noorder eijndt aende Smaele Wech ende 
met die zuijder eijndt aen heer Doede leens land.

1309  In dit fragment wordt abusievelijk tweemaal ‘noerder eijndt’ genoemd; waarschijnlijk zal één 
van beide aanduidingen ‘zuijder eijndt’ moeten zijn.
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Item II forstal zaedlandt, Otte Ottis aende oester zijde naestgelegen, Jacop Ottis 
aende westzijde, ende lopt met die noorder eijndt aen pastoers Hardstuck opde 
Holtgeest ende met die zuijder eijndt aen Reuwer Tyebbis ende Homma Algers 
landt.
Item twee forstal zaedlandt, Jan Peters wedue ande westzijde naest gelegen ende 
Gattie Hayttyes aende oestzijde, ende lopt met die noerder eijndt aende Wech 
ende recht newen Ycle Lyclis huijs ende met de zuijder eijndt aen Jan voers. 
landen.
Item noch een halff forstal zaedtlandt, Jan Peters wedue aende westzijde naest-
gelegen ende Scholte Romkis aende oestzijde, ende loept met de zuijder eijndt 
aende Breede Wech ende met de noerder eyndt aen Gatthie Haytthijes landt.
Item III hoefdt grass in een fenne, hetende de Meenscher.
Item noch dat priesters huys ende huysteed, int zuydweest aen kerckhoff.

(f. 23v) De patroens landen ende renthen in Coldum.

Die landen ende1310 renthen naescreven behoeren de patroen tho Coldum.

Item int yerst VIII hoefdt graslandt in Sinte Martens grass, over hooch ende 
leech.
[458] Item III hoefdt graslandt, over hoech ende leech, in de fenne tuschen Sinte 
Martens gras ende Scholte Jelle zoons fenne.
Item twee hoefdt graslandt toeste, binne dyck inde Lutke Fenne, over hoech ende 
leech, tuschen Galama fryleens fenne ende Jacop Otte zoens fenne.
Item een Hemlummer pondemate hoylandt in Faenstre Fennen, Jetthie Yds zoens 
landt leyt aender wester zijde, ende forfalt diss pondemaete tegens Arendt Arendt 
zoens landt.
Item een hoefdt graslandt inde Diepe Hornne, over hoech ende leech.
Item VIII eynsen hoijlandt oppe Wer, ander oester zijde van Elke Zijlroedt, 
tusschen heer Arendts leens landt ende Menna Hennama Hollen.
Item I½ hoefdt graslandt oppe Kuferde Horne, over hoech ende leech.
(f. 24r) Item twee hoefdt graslandt aende westerzijde vande Collens, Tijaerdt 
schroer huysteedt hier mede in gerekent, leggende aende noerder1311 eyndt van 
Alberts fenne.
Item de uuytterdijck toeste Collens, daer Tijaerdt schroer vande kerckfoeghden 
in huyringhe heeft.

1310  Hierna doorgehaald ‘landen’.
1311  Hierna doorgehaald ‘zijde’.
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Item een stuck landt, leggende aende oesterzijde van de Collens bennen de 
Zeedyck, aende noorder egh van Hannama hol ende is mede aende uuyterdijck 
voers.
Item de patroens paert aen Coldera Zijl, hoewel het de meeste part is, nochtans is 
de jaerlijcxe proffyt van cleijne waerdije, onseker ende meer achterdeels dan baet, 
aengemerckt jaerlicxe onkosten ende uuytlegh, tot onderholdt ende reparatie 
vande zijl ende zijldijcken, daer op fallende.
Item die uuyterdyck tho weste Collens, daer Hynlopere in huyeringhe hebbe.
Item es elcke huys, daer koyghe geholden worden, jaerlicx schuldich de Sacraments 
butter de patroen thoe betaelen, elk nae der grootheyt van zijn omslach van 
koyen, omtrent een stuck roed botter.
Item men is schuldich, nae older gewoente, de patroen de legersteed van elcke 
olde doedt, op (f. 24v) kerckhoff begraven wordt, VII blancken ende der inde 
kercke begraven wordt, XIIII stuvers.

Dit zijn die landen ende proffyten, daer de coster tho Coldum toebehoert.

Item int yerst, een acker zaedlandt leggende met beyde zijden tuschen Lolle Walte 
zoons landen, bij zijn huijs.
Item noch een acker zaedlandt, liggende tuschen Lolle Walte zoens huijs ende 
Otte Otte zoens huys, Gala Galama aende noorderzijde ende Ew Allis aende 
zuijder zijde.
Item eenen acker zaedlandt, liggende recht voer Reuwer Tyebbis huijs.
Item noch een acker zaedlandt, leggende tusschen Reuwer Tyebbis huys ende 
Otte Douwis huys, Reuwer Tyebbis aende oester zijde ende Wlke Brouticks aen 
de zuijderzijde.
Item noch een cleijn acker zaedlandt, leggende inde Faenken.
Item noch een cleijn acker zaedlandt, leggende bijde Smaelewech.
Summa zes vorstal zaedlandt.
Item een Hijnloper pondemate, leggende op Soltgraftswal.
(f. 25r) Item noch twee parten van een hoefdt landt, in Gala Galama fenne.
Item noch heeft de coster die riers fellen, tsije enter of twenter, het yerste fel.
Item noch van elcke folschot huys ofte ploeggannen huys, de midswenter broet 
ende een schoeff koern oft rogge vande geen, daer bouwet, daer van heeft heer 
Doede de vicarius van elkens de twee paerten ende de coster de dardepart.
Item noch heeft de coster alleen, van elke huys, vyff eyeren op Witte Donderdach.
Ende welcke voers. fellen, broedt ende schoef, met de eyeren, van cleyne wardye 
zijnt ende altyt bijden huysluyden inclineert tho Coldum.
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De jaerlicxe waerdye1312 van de landen tot die pastorye, met sampt dander leenen 
ofte beneficien, oick tot die kercke ende die costerie in Coldum behoerende, 
een is ons nyet mogelijck de jaerlixe wardije int seker by gescryfte aen te geven, 
gemercket, datze niet gelijck alle jaeren te huyer gelden, nu een weijnich1313 meer, 
nu min ende sumptyt heel weijnich, gemaerckt de lasten jaerlicx opte sulfte 
landen fallen, van dijcken, (f. 25v) bepalinghe ende ander ongelt, het deen jaer 
men, het dander jaer meer.
Maer oft nochtans saicke waer eenige standige ende sekere wardije vande 
voergenoempden landen solde bij gescryfte worden aengegeven, die solde billixt 
geëstimeert worden naeden aenbrenge by Sassens tijden gemaect, te weten, een 
hoefdt graslandt XII st. ende tvorstal zaedlandt IIII st., want al eest datze nu 
naeden hoechsten prijs geacht meer te huyer gelden, moegen nochtans de sulfte 
lichtelijck werderom tot heel cleijne wardije comen, gelijck alst wel eer faecke 
geboert is, want eer nyet langhe oick naede Sassens tijden in Coldum geweest 
is, dat een hoefdt graslandt boven IIII st. te huyer nyet mochte [459] opbrengen 
ende sumptyt nyet boven twee stuvers ende het tzaedlandt nae advenant.
Foerder van offeren, getijden, achterdaeden ende andere onsekere jaerlicx ende 
renthen tot die pastorije dander beneficien, kercke ofte costerie, nae olde gewoente 
behoerende, met sampt oick tgeen vande voergenoempde ewige memorien 
jaerlicx ontfangen wordt, is althosamen nu in Coldum gelijck alst in voel ander 
plaetsen van zeer cleijne wardije, soe dattet nyet wardich is, daer eenige estimatie 
besonderlinge van te maeken, het waer bij mijn heeren vanden Hoeve daer anders 
in waer geremedieert.

(f. 26r) Oltgae

Dese naebescreven landen zijnt, die de pastorie in Algae heeft.

Int eerst, twaelff roeden landich, doergaende van die Ryen uut inde Floessen, 
Merck Reijnd zoons saet aende1314 oesterzijde ende Joucka Otte zoons saete 
aende westerzijde, daer alle beijde die abbas van Hemlem toecompt, ende die abt 
ontfanget van yder roede too huyer een philips gulden, alsmen seyt.
Noch acht pondematen meden, leggen bij die Bloecksloet ende die abt van 
Hemlem heeft twaelf aendie oesterzijde, elck pondemate gelt te huyer XV st.
Noch twee pondemaeten, leggende tuysken die sloeten, die voerfallen tot ienst 

1312  De tekst ‘De jaerlicxe waerdye’ is op een aparte regel geschreven, alsof het een titel was.
1313  Hierna doorgehaald ‘gemaerckt de lasten jaerlicx opte sulfte landen fallen’ (zie ook verderop 

in de tekst).
1314 Hierna doorgehaald ‘die’.
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Gala Otte zoons landt, die gelden te saemen XVII½ st. toe huyer.
Noch een stuck landt, leggende bij dat hoechlandt, daer die priesteren ende 
kercke in Oldegae tesaemen toehoert ende gelt tho huyer XXXIIII st.

Dese naebescreven landen hoeren tot die prebendarisen in Oldegae.

Int yerst, twaelf roeden landts, van die Reijn uuyt in die Flossen, Hans Huga 
zoons saeten aendie westerzijde ende Peter kynderen zaeten aen die oesterzijde 
etc., welcke twaelf roeden ghelden to huyer achthien hoerentijs gulden.
(f. 26v) Noch acht pondematen, leggende aen die oesterzijde Hoeytija Agge zoons 
landt ende aen die westerzijde Jolla Pecka zoons ervene landt, die acht ponde-
maeten gelden te huijer fyf philips gulden.
Noch een roede landts, leggende in Saskir Sytya zoons saete, daer hij op woent 
ende gelt tho huyer XX st.
Noch drije roeden landts, ytelick XX st. ende die naeste landen sent Agga Walta zoons 
saeten aen die oesterzijde ende Jaytija Goslick zoons saete aen die oesterzyde.1315

Dese naescreven landen ende renten heft kercke in Oldegae.

Int yerst, twee roeden lant in Jaytya Gattya zoons zaeten, van dat gaestlandt 
doergaende noerden uuyt indie Floessen, die welcke Jaytya heeft in zijn huyer 
ende geefter voer fyf hoerntys gulden.
Item noch fyer pondematen meden, hetende die Lyetye Heegfyoldt, mit die 
molen die gelden te saemen twintich hoerntys gulden, mer die kerck heeft groete 
scade van die molen ende zij wordt geholden om die meente wille.
Noch dardehalf pondemate op Olama Sceer, ende een pondemate bijdie Reegreft 
ende nyegen eynssen buyten dat Holle Ryedt ende bij Herkesloet Sinte Johannes 
sceer, daer Sibbel Otto wedue alte saemen heeft in die huyer ende geefter voer vyf 
horntys gulden.
(f. 27r) Noch dardehalf pondemate daer Ryend Hanna zoons brucht, daer die 
kercke toecompt byhalven fier ewige memorien, ende Reijndt Hanna zoons 
wolder gheen huyer van geven, ende die naeste landen1316 liggen, als die anderhalf, 
op die Gadde weije ende een, hetende Jaytye Neeb, lecht buyten Broersloet.
Item noch een pondemate, heten die Lampe Pondemate, liggende toe weest 
Herka Sloet, daer Gelfre Inte zoen gebrucht ende geeft XII stuvers, om olye voer 
dat Heilige Sacrament toe barnen.

1315  In dit fragment wordt abusievelijk tweemaal ‘oesterzyde’ genoemd; waarschijnlijk zal één van 
beide aanduidingen ‘westerzyde’ moeten zijn.

1316  Hierna doorgehaald ‘ende’.
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(f. 27v) [Nijega]

Dese naescreven landen heeft die kercke van Nyeghae, gelegen inde grietanije van 
Hans Metzger.

Item ten eersten thiendalf pondematen indie aenbryng van Wyba Pier zoon 
ende Ogha Wlcka zoon nu van in die gebruckt is ende die huyer van geeft, te 
weten negendalf corents guldens ende twee stuver, indie westerzijde Wlcka Lickis 
fynden landen, uuytet suyden, want swen af naer noerdt, aen die Flyosna wal, 
daer die ander helft van over die Flyessen leght.
Item Hidda Sczijone zoon heeft fierdalff pondematen van die kercke voers. 
in huer, voer drije karolus guldens men ses stuvers, [460] liggende in Hothija 
Renthyg aenbreng, die noerde endt op die Flosna wal.
Item noch heeft die kerck voers. sestehalff roeden in Syrck Lollis aenbreng, daer 
Wybren Allert zoon ende Epa Epa zoon van indie gebruck sijn ende die huyr 
van geven, als negendalf karolus guldens men twee stuvers, uuytet suijden van 
die Reen aff naer nord aen die Flosna wal, een paert ertlandt ende ander part 
meedlandt, leggende in Anscka Pier zoon kynders landt, als zijn schaer ende is 
eertlandt, legt toe west Anscka voers. landen ende aen die oesterzijde Peter Pier 
zoon landt, daer een pondemaete van legt op die Voe[r]damme.
Item noch zes roeden heeft die kercke in Anscke Peer zoon aenbreng, daer zijn 
wyf Renck ende kinder van in tgebruijckt zijn ende te huyer geeft feerthien 
hoernthins guldens jaerlicx, aende westerzijde (f. 28r) van Anscka voers. kinderen 
landen, uuyt dat suijden in gaende vandie Reen, int noordt tot die Flyossen.
Item noch een half pondemate landts, liggende buyten Flyossen, bij Broer Agtiege 
kinderen landen van Coldum overgegeven ende Hercka Tzallinyge zoon register 
ende Wijbra Allert zoon van in die gebruijckt is, jaerlicx foer VII½ st.
Item noch drije schaer landt in Aucke Lang zoon register, aendie wester zijde 
van zijn landen, nae Lolla Jarles kinderen landt in die ackeren ende Aucka voers. 
naegelaten wedue van in die gebruijck is, jaerlicx for drije stuvers.
Item noch een stuck dijcken aen die thien aensen, hetende Seven Wilka, die 
gemeent van Nyegae de karcke geven hebben om te vercoepen tot nut ende profyt 
der kercke voers.
Desen aldus te wesen, hier bover voers., betuyge ick heer Oer, pastoer in Nyegae 
voers., onder mijnen genoempt kenne handt, hier beneven op spatium van desen.
<ondertekend> Bernardus Andriess

(f. 28v) Item die pastorije van Nyegae voors. heeft dese landen hier onder bescreven.

Ten eersten, een ende twintich pondematen achter zijn huys, int noordt nae Flijos- 
sen, die fierthien maedlandt, welcke in grote schae liggen als meer bat, ende die 
seven ertlandt, seer leegh landt, uuyt getogen in die solte jaeren, daer die naeste 
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landen gilden aen die achthien st. ytlycke pondemate, dan die pastoer daer van 
gebruycke is, aen die suydwest sijde Focka graft ende noerder egh Peter Thijarckzma 
erfgenaemen landen ende Epa Epa zoon.
Ende noch seven pondematen achter Baucka Martens zoon huys, te suydtwest 
zijde Marten sijn fars graft, nae die Flyosna vall, daer die pastoer tot zijn huys 
nutticht ende gebruijckt, dan die naeste landen gelden in die twintich st. min 
drije butties.
Item noch ses pondemaeten landts, die helft aendie wester zijde ende die ander 
dree ter oester zijde Syrck Lolles huijs, ende noch een half daer bij, van welcken 
die pastoer oick in die gebreck is, dan die naeste landen, sommige gelden een half 
gulden, summige seventhien stuvers, een part mede corents gulden.
Item noch fierdhalf pondematen, leggende aen die westerzyde Peter Tijaerck 
zoon, ende nalandt ende stellende gebruykt, dan die naeste landen gelde een 
corrents, oft daer omtrent, men ende niet meer, als ick [...]1317 kan. Dese landen 
dus gescreven, liggende soe behuert, dan alle dagen tot groote schade van twater 
ende worde een part zeer vercort ende fornelt overmits twater.
Item van offeren ende thijden, yttelicke huys solde geven seven butties jaerlicx 
huys, dan daer gebreck in is ende nyet van compt een weinich ende noch ander 
accidentiala, welcke hier te lange souden wesen te verhaelen, mer een weijnich 
bijdudicht.
Desen toerconden, soe heb ick, her Roer pastoer, dit schreven mits myn selfs 
hand (f. 29r) ende name hier beneven.
<ondertekend> Bernardus Andriessen

(f. 29v) Molqueren

Die pastorie ende kercke landen.

Dit zijn de landen ende renten van de pastoerie ende kercke in Molqueren.

Item int eerst heeft de kerck vanden sluys inden Zeedijck fyf ende veertich 
hoerntys guldens jaerlicx rente.
Item noch een half hoefdt meedlandt aenden Suyregh, tuschen Coldum ende 
Molqueren
[461] Item noch anderhalf eynse daer bij, in Burkamp.
Noch twee eynsen, in Walla Fenne.
Noch een stuck landts, genoempt het Olderhoft.

1317  Niet ingevuld.
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Noch een stuck landts, van fyr st. renten.
Noch achtien stuver, besproken renten.
Summa vande zyl ende dese benoempde landen ende renten, is vyfthien1318 
hoerntijs gulden.
Item noch sestehalf eynse aen stucke, beloepende een keyser gulden.
Item die pastorye heeft, int eerst, twee hooft fenlandt op wester Wymerts.
Item noch een hooft meedlandt te weste, toe Dolen genoempt.
Item noch een half hoofdt meedlandt, in de Wee.
Item noch een half hooft meedlandt, aende Nordegh.
Item noch een stuck landts, gelegen te Warlns bijde olde kercke, heetende de 
Hoernen, geldende vyf hoerntys guldens jaerlicx.
Ende de ander landen vande (f. 30r) pastorie bijde olde kerck heeft mijn heer de 
abbeth aen hem geholden, doe de kercke versettet wordde.
Ende foer den afgethogen renten hebben de gemente te Molqueren der pastorie 
gegeven van elck huys besunder, sevendalf stuver.
Summa summarum vanden landen ende huispachten, vyf ende vyftich coepmans 
guldens.
Item achthien stuvers renthen ende anderhalf hooft meedlandt aenden Suyregh, 
tuschen Coldum ende Molqueren, besproken ende gegeven tot onderhoudinge 
van een cappellaen.

(f. 30v) [Kolderwolde]

De pastorie landen in Colderwalt.

Int eerst, thien roeden landt gelegen binnen de Wliossen, bij de wester syde van 
Sytthie Hilcke zoon saete, Vriescke Anscke zoon ende Sibrich Rom wedue aende 
oesterzijde naest landen, welcke X roeden landt maeken XX koeganck, thoift 
landt verhuert van XVIII st., somma XXX hoirntijs guldens.
Noch acht pondemaeten landen gelegen binnen die Vriossen,1319 ende twee 
pondemaeten opdie Kuylert, een groot stuck lant, gelegen omme int water, 
alsoe1320 geheeten.
Noch thien pondematen lant, gelegen in Fenstra Fenna, oick een stuck lant alsoe 
genoempt ende yder pondemate gelt ende doet te huer de somma van een carolus gl.
Somma XX carolus gulden.
Noch heeft den voers. heer Jettije, nu aldaer pastoer, in Fenstra Fenne voers. 

1318  Hier is mogelijk een fout gemaakt; het juist bedrag is waarschijnlijk ‘vyftich’.
1319  Lees ‘Vliossen’.
1320  Er staat bij vergissing tweemaal ‘alsoe’; tweede keer in de tekst weggelaten.
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alsoe genoempt, over hoich ende leech, de somma van twaelff pondematen, van 
welcken een yder pondemate doet te huer de somma van achthien st. ende gheen 
meer heeft den voors. pastoer, heer Jetthye, tot sin beneficie, als hij seijt.

Die kercke landen van Olderwalt.1321

Die kerck heeft drie hoift graes landt1322 ende een halff roede lant, gelegen over 
hoich ende legh in Jarich Jettye zoon zaete, woenende inde voers. doirpe.
De voers. landen zinnen verhuert voorde somme van vier carolus guldens ende 
IIII st.

(f. 31v)1323

Den Ersaemen ende heer

den E E E E E

den Ersaemen E E E1324

(f. 32v)1325

Andere Cath. van Sevenwolden

V L uu V L end.1326

[461]

1321  Lees ‘Colderwalt’.
1322  Hierna doorgehaald ‘gelegen’.
1323  De vorige folio (f. 31r) is blanco.
1324  Deze tekst (schrijfoefening) staat ondersteboven onderaan de bladzijde.
1325  De vorige folio (f. 32r) is blanco.
1326  Deze tekst is niet goed leesbaar.
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Zevenwouden

28. Doniawerstal

(f. 0)1327

(f. 1)1328 [1]

Hof van Vrieslandt1329

 
Donyewarstal1330

Sevenwolden

Carmina laudantur, sed munera magna petuntur. Dommodo sit dives, barbarus ille 
placet.1331

Goengryp
Broeck
Boenswage
Langweer
Dijcken
Oele
Nyemeer
St. Nyclasgae
Tzerckgeest
Donyegae

1327  De eerste folio is blanco, dan volgt een folio met links onderaan een aantal met pen geteken-
de krullen en versieringen; de volgende folio (f. 0) is weer blanco.

1328  De folio’s van Doniawerstal zijn genummerd, te beginnen met folio 1 en dan steeds doorge-
nummerd. Waarschijnlijk is deze nummering later aangebracht; de nummers zijn in Arabi-
sche cijfers weergegeven.

1329  Rechtsboven op de bladzijde genoteerd; links onderaan staat een stempel van het Rijksarchief 
in Friesland.

1330  Er staat nog een aantal onleesbare woorden op deze bladzijde, die aan de linkerzijde bescha-
digd is.

1331  Dit citaat van Ovidius is hier driemaal in een verschillende hand opgeschreven, waarschijn-
lijk om de pen te proberen. Het fragment is afkomstig uit P. Ovidius Naso, Ars amatoria, li-
ber secundus, r. 275-276: ‘Gedichten worden wel geprezen, maar cadeaus verwacht door haar: 
als hij maar geld heeft doet ze het zelfs met een barbaar.’(Vertaling: M. Kat, Minnekunst, 50).
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Oldeouwer
Austernyegae
Austerhaule

Sevenwolden ende die hleden

(f. 3)1332 Goeyngrijp1333

Die patroons landen in Goyngryp overgegeven nae tenoer des heeren placcaet int jaer 
van XLIIII, die I e januarij.

Die patroon heeft een saete landts in Goyngrijp gelegen, Sytthie Tiepkes saete opt 
zuijden, Syboldt Haye zoons saete opt noordt naestlegeren, streckende van die 
Scheens wall doergaende landen, tuyn, terp ende huysstede op die Poellens wal 
omtrent van XIIII koeyen gras. Ende achthien pondematen meeden een beschut 
schaer, streckende van die Poellens wal opt Mers wal, welcke saete landts Otte 
Foecke zoon van Tyepke Sicke zoon, Sible Ulbe zoon ende Oege Piers zoon, 
foeghden in Goyngrijp, huyrt heeft vyff jaeren jaers voor XVI gouden guldens, 
ende Atto sal betaelen Vybe Wopke zoon die zeventich gouden gulden van die 
patroons wegen dyen Wybe voors. van die foeghden voors. van wegens den 
patroon koomen booven die XVI golden gl. jaers.
[2] Item noch heeft die patroon II pondematen (f. 4) meeden, geleeghen in 
zeeckere ses pondematen op Colmersloot aen twest geleegen, Goffe Piers zoon 
landen int toest naestgelegen, die zuyder ende op tMeers wal, die noorder eynde 
op die Gaeuw, verhuyrt voor XXXVIII stuvers.
Item noch heeft de patroon fijff pondematen meeden, ghenaemdt Wye Fyff, 
liggende aen Haebel Bottes XII pondemaeten aen die noorderzijde, Tyesck Dyerris 
X pondemaeten aen die oester zijde, welcke pondemaete voors. Rincke Tibbe 
zoon van die vooghden in Goyngrijp koft heeft, gunnende die vooghden die weer 
koep nae ende binnen vyff jaren, nae tenoer ende luyt den heeren placcaet, voor 
LXXX golden fl., nae luyt zijn titul, welcke penninghen voorschreven gebruyct 
ende uuytgeleyt zijn tot structuyr ende timmeringhe eens nyeuws klockhuys.
(f. 5) Item noch een pondemaete landts in Hernstera Feldt in Wtengerdeel 
geleegen, die helfft van die pondemaete landts die patroon ende die anderhelft 
die priesteren in Goyngrijp, verhuyrt voor XII st.

1332  De voorgaande folio 2 is blanco, behalve één onleesbaar woord: ‘Lrn.’ [?].
1333  Het handschrift van deze grietenij is anders dan dat van de voorgaande steden en grietenijen.
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Die pastoors ende jonger priesters landen in Goyngrijp overgelevert nae tenoer des 
heeren placcaet int jaer van XLIII, den thienden februarie.

Die pastoor heeft ene1334 saete landts gelegen in Goyngrijp op die fenne, daer een 
op woondt genaempt Bentthie Gabbe zoon, in tnoordt van Rincke Tibbe zoon 
sate, in tsuyd van Tyescke Dyoris weduwe saete van XII koeyen gras doergaende 
landen, terp, tuyn ende huyssteedt streckende (f. 6) van die Scheens wal op die 
Poellens wal, ende noch III koeyen gras over die Poelen op Heringa Slootswal aen 
die1335 westera zijde gelegen.
Item XI pondemaeten meeden aen die noordoosterzijde van Heringhe Sloot, 
streckende van die Poellens wal opt Meers wal ende noch VI pondematen meeden 
by Jonge Buyren aen die zuydwestera zijde van Sime Tyete zoon landen, ende gelt 
thuyr XX gl. florenen.
Item die pastoor heeft noch een saete landts, dair hij op woondt ende des 
meestendeels sulffs gebruyct van X koeyen gras met die Dekama, streckende van 
die Scheens wal op die Poellens wal doergaende landen geleegen in tnoordt van 
Joucka Oena zoon saete, in tsuyd (f. 7) van die jonger priester saete. Ende noch 
II koeyen gras geleegen in tnoordt van Haye Syboldts zoon kinderen saete, in dat 
suyd van Christoffe Rowcke zoons saete, streckende van die Scheens wal aen die 
dijck. Ende noch een koegras gelegen in die saete dair Haye Tyaerdts zoon nuu 
ter tyt woondt, op die ooisterzijde van die Fyersloot, die zuydooster ende an Reyn 
One zoon II pondemaeten.
Item XII pondemaeten meeden in die schaer bij Syba Sloot an tnoordt van die 
jonger priesters landen ende Syboldt Haye zoon fyff pondemaeten, in welcke 
fyff pondemaeten die pastoor in heeft acht eynssen, aen die suyder zijde van die 
jonger priesters schaer, streckende van die Poellens wal1336 opt Meers wal.
Item XIIII pondemaeten aen die wester (f. 8) zijde van Syba Sloot, in tnoordt 
van tCruyslandt, in tzuyt van Syble Ulbe zoon ende Olcke Feyte zoon IIII 
pondematen naestleggende, streckende op van die Poellens wal op tMeers wal.
Item noch V pondemaete int Cruyslandt, in tnoordt van Haye Tyaerdts zoon 
landen1337 dair hij nuu inde huyr heeft, in tsuyd van Oega Pyers soons landen, 
streckende van die Poellens wal opt Meers wal.1338

1334  Verbeterd uit ‘ende’.
1335  Hierna doorgehaald ‘zuijderzijde’.
1336  Later toegevoegd.
1337  Later toegevoegd.
1338  Hierna doorgehaald ‘op’.
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Item noch VI pondemaeten over tmeer, aen die oisterzijde tOldehoeff, streckende 
van die Meers wal op die Gauwwals, leggende aen die Susteren landen van Groen-
dijck, genoempt die Hoge Zwaga.
Item noch X pondemaeten meeden in (f. 9) die Tergen, streckende van die 
Gauwswal aen die Groendijck.
Item noch1339 twee pollen leggende ronts om int1340 meer genaemdt Eynsse Herne 
ende tCleyn Haenlandt, tsamen drie pondemaeten.
Item noch III pondemaeten meden in die Green aen die oosterzijde van Atte 
Foecke zoon VI pondemaeten, aen die westerzijde Syboldt Hayes landen naest-
legeren ende noch drie pondematen in die Green aen dye oisterzijde van Spigel-
guedt VIII pondemaeten, in die westera zijde Zyboldt Haeye zoons landen naest-
legeren ende noch [3] een pondemaete in die Green in sincke, wair Syboldt Haye 
zoon naestlegert aen beyden zijden.1341

(f. 10) Dese voorschreven landen heer Warnerus, nuu ter tyt pastoor in Goyngrijp, 
die meesten perchelen den landen voors. als graslandt ende meeden des voorleeden 
jaeren sulffs heeft gebruyct ende daervan alleen gehouden ende betaeldt alle 
hlasten van schattinge, dijkayen ende propijnen daerop die voorscreven saete 
ende landen vervallen synnen, somme van XIII koeyen gras, LVII pondemaeten 
meeden ende acht eynse ende estimeert ende waerdeert nae dat hij Warnerus die 
saete dair Bynthie Gabbe zoon op woondt ende verhuyrt heeft op die wairdt1342 
van: XXXVI gl. fl.1343

Item noch heeft die pastoor III gl. fl. frie renten uuyt die saete te Weegseynde, 
dair Zijboldt Haye zoon op woondt.
Soo heeft die pastoor1344 (f. 11) van die gemeente daerthoe booven bolpachten 
ende anniversaria1345 wel wairdich thyen g. floreenen. In orkunde heb ick 
Warnerus, nuu ter tijt pastoor in Goyngrijp, dessen myt myn gewoontlyck handt 
onder screven anno XLIII, dye X dach februarij, ende onder stondt gescreven:
Warnerus Henrici subscripsit.

Die jonger priesters landen in Goyngrijp, overgegeven int jaer ende dach te weeten 
XLIII ende X februarij, nae tenoir des heeren placcaete.

1339  Hierna doorgehaald ‘X’.
1340  Hierna doorgehaald ‘water’.
1341  In linkermarge, met potlood en in moderne hand: ‘Zie p. 6 v.o. en r. 56’.
1342  Later toegevoegd.
1343  In linkermarge, met potlood en in moderne hand: ‘p. 4’.
1344  Hierna doorgehaald ‘III gl. floreenen’.
1345  Latijn: jaarstonden, jaarlijkse herdenkingen van de sterfdag.
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Item die jongher priester heeft een zaete landts in tnoorden van die pastoors 
saete, int zuydt van Bonne (f. 12) Sytthie zoons saete landts geleegen vande XIII 
koegras doergaende landen van die Scheens wal op die Poellens wal.
Item XV pondemaeten meeden in zijn schaer, aen die noorderzijde van die 
pastoors XII pondemaeten, aen die zuyderzijde Hotthie Thiebbis kindere VII 
pondematen naestlegert.
Item dardeha[l]ff pondemate inde pastoors schaer, van welcke die pastoor heeft 
acht eynssen; dese derdehalff pondemaeten voorschreven verwandelen tegens 
Syboldts Hayes zoon dardehalff, gelegen in die schaer voorscreven streckende van 
die Poelen wal op die Meerswall.
(f. 13) Item noch III pondemaeten meeden in Doytthima Schaer, leggende aen 
Douwe Hoytte zoon aen die noorderzijde X pondemaeten, aen die zuyderzijde 
Haye Zybolts zoon kinderen landen.
Item noch II pondemaeten meeden in die Gree, Otto Foeckis aen de suyder 
ende oister zijden naestlegert, die welcke geestimeert zijn op de waerde van XXV 
golden floreenen.1346

Item zoo heb in II golden guldens uuyt Syboldt Hayes landen ende daer1347 die 
pastoor in heeft drie golden gulden van die derde weeck, die ick bedyen van 
pastoors wegen ende een hoorns gulden int Spiegel goedt, op welcke nuu ter tyt 
woont Haye Thyaerdts zoon, ende in (f. 14) acht jaren nijet hebben gegeven, 
ende daer thoe bolpachten ende tyden, die met die derde weeck affgebroocken 
zijn van die pastorie met consent des pastoors ende gemeenten.
Datum ultimi libro nostro si placet scripsit1348 Goyngrijp.
Onder stondt ges.:
heer Olfert, prebendarius subscripsit ende belyet als voors.

Broeck

Die patroon in Broeck Sinte Christoffel thien kl.1349 renten in Rennert Atte zoon 
zeta.

(f. 15) Anno XLIII den X en februarij, die renten ende landen fan die pastorie in die 
Broeck, ongemeeten landen ende onseeker renten op die verloop[en]1350 jaren.

1346  Waarschijnlijk een vergissing; 25 florenen voor 2 pondematen is wel wat veel; mogelijk moet 
het zijn ‘25 stuvers’.

1347  Later toegevoegd.
1348  Latijn: datum van ons laatste boek, als het behaagt, geschreven.
1349  Afkorting van ‘klinkerds’.
1350  Vanwege een gat in het papier is dit woord niet volledig leesbaar.
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Heer Sytthia pastoor fan zijn corpus van beneficii tot zijn huys, int aerst VI1351 h. 
g. op die zuijderzijde fan die Zijlroede, die zuijderzijde nestlegger Wybe Tyerck 
zoon.
Noch VI h. g. dye westereyndt op Romka Tyampke zoon weels wael, die 
noorderzijde Wybe Beynts zoon nest legger.
Item V ponsmeeten meeden in dij Lyttye Scer, die westereynd op den Gerswey, 
[4] Sipke Baekis nestlegger oen die noorderzijde.
(f. 16) Noch V pondemaeten in die Lyttye Scer, die westereynd op die Gerswey 
ende Wybe Beynts nestlegger oen die noorderzijde.
De huyr alhyr op desse landen ney advenant dae oerlanden XIIII fl. hyr, desse 
hlesten uut toe reckenen als hierin specificeert.1352

Item acht pondemaeten in die Graete Scer, die westereyndt op die Alde Wey ende 
Wybren Aucke zoon nestlegger op die noorderzijde.
Noch VI pondemaeten op Bolten, dy zuyderwesterzijde ende eynde op die Olde 
Weys wael ende Seerp Jaucke zoon naestlegger op die noorderzijde.
Item twee pondemaeten int Commerlandt, die noorderzijde Cupens Staetswal, 
Wigle nestlegger op die aester (f. 17) eynde fan dyo eena ende Jhebus nestlegger 
opt aest fan die oer in die zelve legger voors.
Item een pondemaete op die zuyderzijde van die Zijlroede, die westereynde 
WybeTyerck zoon nestleger.
Hyervan ytlicke hlasten van dijcken, dammen zijlroeden ende andere oncosten, 
fan vyff biddende oorden ende groote aenfall van knechten, summa XII fl.1353 
thoe minsten.
De lasten, summa XIII fl. I st.1354

Item van affs.1355 landen daer verdorffnen ofte affslaegen zijn vandt waterschijden 
int jaer fan XXXII, summa XVIII stuvers, noch een huyssteedt huyr als voors., (f. 
18) daer ick nijet fan hebbe, somma XXV st.
Item die pastoor solde hebben uuyt de saete daer Sytthie Obbe zoon nuu op 
woondt, recht over aen die noordera zijde van die Zijlroede, II enckel gl. renten 
ende XXVI stuvers, daer naet tgolden renteboeck offt rentmeesterboeck bescreven 
ende bezwooren is van Ydts Waltis, ende die pastoor boert ofte ontfanct nuu nijet 
meer dan twee hoornthies gl., dat ander als XLIIII st. wordt hem toe scande 
verbuystert ende nijet van geeven sonder forma van recht.

1351  Hierna doorgehaald ‘hoornthies’.
1352  In linkermarge, niet goed leesbaar vanwege gat in papier; tekst grotendeels gebaseerd op Van 

Leeuwen.
1353  Verbeterd uit ‘stuvers’.
1354  In linkermarge.
1355  Afkorting van ‘affslaegen’.
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Sybren Tyebbe VI h. g. westereynd op Dijcksloet, den noorderzijde (f. 19) Wybe 
Beynts zoon naestleegher.
Item noch VI h. g. die oestereynde op die Scheenslaet, die zuyderzijde Gosse 
Tyaerdts zoon naestleeger.
Item III½ pondemaeten in dy Lyttye Scer ende hwert jenst Vibe Beynts zoon 
III½ pondemaeten op die Scheen dat een jeer ende dat oer jeer op dij Gersswey, 
die pastoor naestlegger op dy zuider zijde in dy lytke scer.
Item VII pondemaete op dij Weelwael, Wybe Beyns zoon nestlegger op dy 
noorderzijde in dy Grate Zeeta.
(f. 20) Noch een pondemaete aldeer ende hwert jenst IIII daer Id Sibrens die vier 
bruyct heeft.
Item jette een pondemaeta in dye Grate Scer, Vigle nestlegger oen dy noerdera 
zijde.
Item jette III1356 pondemaete aldeer Vibe Beynts zoon nestlegger oen dij 
zuyderzijde.
Item IIII pondemaeten in da Greta Scer, Symon Jancke zoon nestleger oen die 
zuderzijde.
Item III pondemaeten aldeer, Aen1357 Peers weduwe (f. 21) nestlegger oen die 
noorderazijde.
Item IIII pondemaeten in die Graete Scer, Rennert Attes nestlegger oen die 
zuyderzijde.
Noch een pondemaete aldeer, Rennert Attes nestlegger oen die aestereynd.
Item II pondemaeten in dye Graete Saete, Rencke Gosses naestlegger aen die 
noorderzijde.
Item een pondemaete in die Weelcamp, die westereynd op die Alde wey ende 
Wybe Beynts nestlegger oen die zuyderzijde.
Sampt die pachten ende tyden myt andere profyten.
Die heer van disse landen XXVI fl.1358

(f. 22) Dit zijn de landen hoorende aen de vicarie in de Broeck.

Item vier koeganck voor dat huijs, daer Wybe Beynts is geleegen, aen die 
zuijderzijde van strect uuyt int weste an Rouke Weel.
Item vier koeganck achter thuijs, Wybe Beynts aen de zuijderzijdt ende strect int 
oeste uut aen de Sceen.

1356  Verbeterd uit ‘IIII’.
1357  Later toegevoegd.
1358  In linkermarge, met een accolade.
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Dese zijn lestmael [5] verhuyrt voor ses gl. myt de last van de clocken, de welcke 
ic nuu selven bruke.
Item II pondemaeten meedlanden geleeghen aen de noorderzijde aen Iheronimus 
landen, ende streckt int weste aen die Graeswech.
Item negen eynssen, leggende in Wybrandt Auckis bespytslanden.
(f. 23) Item IX swaeden, de westeyndt strect an de Olde Wech ende de noordtzijde 
an Rencke Zwette.
Item een pondemaete ghemenghet in pastoors landen.
Item II½ pondemaeten in die Groote Scher, de oestzijde eyndet an de Graswech 
ende de zuijderzijde an Anna Peers landen.
Item II pondemaeten ande ander zijde van Anna voors. landen ende zwetten.
Item zeeven pondmaeten, de westereynden opt Jonghe Weels wal ende de 
zuijderzijde an Rennerts weer.
Item VII pondemaeten, de zuijder zijde an (f. 24) Wiggle Neeghen, die ooster-
eynde op de Grasswall.
Item III pondemaeten die daer weren tegen Wybren Auckes III, de een eynde op 
Nije Sloots wal ende de ander eynde op de Hoghe Wechs wal.
Item III pondemaeten streckende aen Wybe Sybrens twe ende de suyderzijde an 
de Lange Veer.

Summa omtrendt XX gl., somtyts meer somptyts min, onseker is dat.
Dyt zyn de landen vande voors. vicarie, nycht meer ofte min, hyt welcke ic heer 
Murck Wibe zoon, vicarius ter stede, belie myt mijn eygen handt te wesen als 
voers.

(f. 25) Boenswaech

Dyt zijn de goeden ende landen byhorende tot dye pastorie op Bonswaegh, die ic her 
Rencke sulffs gebruyck.

Item int eerst soe gebruyck ick thyen koegangh ende XXVI pondematen maed-
landen, welcke voors. hooffden gras leggen myt de zuijder zijde an Aede Jaslys 
weeskinderen landen ende die noorderzijde aen Fonger Tyalckes weeskinderen 
landen ende loopt myt die suydooster eynde aen de Zijpen ende noordwestereynde 
aen de Kerckwech.
Van disse voorschreven hooffden gras is een yder well weerdich een karolus gl.(f. 26)
Van desen voorschreven maden, leggende XVIII in die uuytganck, XIIII an een 
ende IIII aen een, welcke XIIII leggen myt de zuydooster zijde op de Feensloot 
ende noordoostersijde in Anna Tyercx landen ende medt de zuydwester eynde op 
die Breckx wal ende met de noordoesterzijde op die Hercke slaets wal ende die 
ander voorscreven vier liggen over een veer op die zelve bepaelinge ende limiten 
alls booven. Ende die ander ses leggen in langhe ackeren, hietende die Horne 
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ende leght op die Breck Sleets wal langhs an Lolle Bentes land, welcke voors. 
landen zolden wel gelden een yder ponsmete een hoornthies gulden.
Item noch twee pondemaeten, leggende op Nye Sletswall.
(f. 27) Noch heefft Dyorre Wytthie zoon op Langhweer VII koeganck, leggende 
over een water hietende de Wyelen ende leght myt die zuijdere zijde an een 
Jouckis landen ende myt dy noorderzijde an Fonger Tyalckys weeskinderen 
landen ende loopt myt die1359 sudwester eynde op die1360 Wyelen wal ende myt 
die noordwestereynde op die Kaeyswal van welcke voors. landen die [...]1361 hyr 
aff VIII karolus gl.
Item noch heeft een man op Langhweer, hietende Tzalingh scroer, III½ koeganck, 
welcke landen leggen myt de zuijder zijde aen Everts weeskinderen landen ende 
myt die noorderzijde aen die Kaey ende myt die noordoistereynde op die Breghs-
wal ende ghelden thoe huyre III½ karolus gl.
(f. 28) Item noch ysser een man hetende Jancke Menke zoon op Bonswaegh, 
die heeft IIII koeganck ende leggen in een meenscheer over hooch ende leech, 
heetende die Gaest, ende die voorschreven Jancke heeft oock VII½ pondemaete 
maedlanden. Voorscreven landen liggen in die Leghe Ackeren ende liggen myt 
die suyder zijde an Sipke Tyalinghs landen ende myt die noorderzijde an Aylff 
Doniys landen [6] ende loopt myt die noordweestereynde op Festzehael. Dysse 
voors. Jancke heft te huyr voor dese voorschreven vier koeganck ende VII½ 
pondemaeten: vyff enckel gulden een oort.

(f. 29) Langhweer

Item dyt zijn de landen ende die renten die totter pastorie op Langweer behooren, die 
mij heer Gella Cleys zoon pastoor opten dorp voors. te kennen zijn gegeven ende mij 
onweetelijcken zijn geweest, naede mael myn vermogende heeren ic nuu onlancx zijn 
gecoomen inden voors. dorpe.

Item inden eersten, neeghen hooffden gras op den Dijck Slootwal ende noch 
anderhalff hoofft op Kae Grafftswal, dat hooft gras voors. een keysers gulden vrij 
geldts.
Item noch vier hoofft gras op Janich Slootswall, dye Hyllicke Auwes (f. 30) nuu 
bruyckt, dat hoofft gras XX st. vrys gelts.
Item in Obbe Thebbes zaete uuyt die acht pondemaeten die vyer in Kelder 
Fenne, die tw[ee] pondemate die Ghelte Hans ande die zuytzijde naestgelandet 

1359  Hierna doorgehaald ‘wester’.
1360  Hierna doorgehaald ‘Kaeys wal’.
1361  Niet ingevuld.
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ys, dye ander vyer in Kae Fenne, Jan Broers zoon ande suydtzijde gelandet ys. Die 
summa van die voors. landen tyen floreenen vry gelts.
Item noch VI pondemaeten in Frae Fenne, Jan Broers ande suydt zijde naestleger, 
die pondemaete een halve floreen vry gelt.
Item noch vyff pondemaete in Frae Fennen, Jan Broers ande noordtzijde, (f. 31) 
die pastorie van Langweer ande zuijdtzijde naestgelandet ys, die pondemaete een 
halve floreen vryes geldts.
Item noch zes pondemaeten op Fraewal, die pondemaete een halve floreen vry 
gelts.
Item twee pondemaete in die Green, hetende die Roede Weren, aende noordtzijde 
Pybe Hepkis ende Jan Broers naestleghers, die pondemaete een halve floreen vry 
geldts.
Item vyer pondemaeten in Tabele Fenne, die twee Pybe voorscreven ende Broer 
Oenys naestleggende ende ander twee Broer Oenis nuu ter tyt is anlegghende 
ende Schelte Dircx is bruijckende, die pondemaete een halve floreen vrij ghelts.
(f. 32) Item noch drie pondemaeten in Oege Thoele, Jancke Douwema ande 
zuijdzijde naestleggende, die pondemaete een halve floreen vrij gelts.
Item vyertyen eynssen tusken weghen, die twee deel op die pastorie van Langweer, 
dat dardedeel op die vicarie in Langweer, Taecke Peters aen die suydt zijde 
naestgelandet, ys dat tweed part X stuvers vry gelts.
Item dyt synt die hooffden, graessen ende ponsmaeten die totter pastorie op 
Langweer synt toebyhoorende over hooch ende leech extenderende als voors. ys.

(f. 33) Item dyt zijn de renten die totter voors. pastorie syn toe byhoorende.

Item uuyt Heere Bentys saete, die pastoor twaelff stuvers vry gelts.
Item Ewe Joryth zoon zaete, die pastoor acht stuvers vry gelts.
Item uuyt Ynthie Jannich zaete, die pastoor: XXIIII stuvers vry gelts.
Item uuyt Anna Saekis saete die pastoor XXIII½ stuvers vry gelts.
Item uuyt Lolcke Thalckis sate uten Dijcken, die pastoor XVIII st. vry gelt.
Onder stondt ges.: Gellius Cleyssen subscripsit.

(f. 34) Dyt zijn de landen ende renten, hoofft grassen ende pondematen toe by hoorende 
de vicarie in Langweer.

Int eerst neegen hooff graes leggende achter de vicarius huijs op dy Vymertswael 
aen die noorderzijde, ende noch fierdehalff hoofft gras ende dij norderzijde loept 
an Rencke Marten zoon landen, ende noch twee hoofft gras leggende op dae 
Jouren ende die noorder syde loopt op Jannie Slootswal. Sommige seggen mij 
daer een weynich meer in hebben, meer ick wetet nijet foer de wairheyt. Soe heb 
ick heer Jans reckent ytlicke hoofft gras op eyn keysers gulden fryes geldts.
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Dyt zijn nuu de pondemaete hoorende tot die vicarie.

Int eerst drie pondemaeten in Bocke (f. 35) Kamp zoe hetende. Ende anderhalff 
op Doette Vyer. Ende drie pondemaeten in [7] Ogge Tyolle, Jancke Douwema 
naestlegger an die zuijderzijde. 
Ende noch drie pondemaeten twescke1362 sletten, hetende Geerlfs Acker.
Noch twyntich enssen Twelcke Veggen die westereynd loopt an Syboel Tyebbys 
landt.
Noch drie pondemaeten Twelcke Veggen ende loopt aen de suyderzijde Broer 
Oenis ende Jelle Broerkis landen.
Ende noch drie pondemaete Twelcke Veggen ende loopt aen die zuijderzijde 
Wybe Goeyties ende Syttie Doytie syns landen.
Noch Twescke Oeggen heefft de vicarius de (f. 36) daerdepart faen fyertyen enssen 
ende de twe paerten coempt die pastoor toe ende loopt aen de zuijderzijde daer 
Taecke Pieters landen die dardepart van de feertien eynssen voer seven st. Soo heb 
ick her Jans reckenet ende owerleght ytlicke pondemaeten op fyertyen st. Fries 
geld, die ene pondemaete eyn veynich meer ende die ander een weynich myn.
Ende noch boer ick heer Jans twaelff st. jaerlix uuyt Ete Tammis saete Fries geld 
ende ses stuvers uuyt Here Bentes saete.
Item noch vier stuvers daer die vicarie toekompt ut Euw Joryckx styed, daer hij 
nuu op woondt.
Onder stondt ges.: heer Jan Mercks zoon, vicarius in Langweer subscripsit.

Hiernae:
Item ses pondemaeten in die Groote Ordt, Pijbe Hopke zoon nestlegers.

(f. 37) Dyt zijn de landen behorende tot dat Munnicke Leen (alsoo vanoldts geheeten) 
die welcke Jancke Douma verhuyrt ende eensdeels gebruyct uut name ende van wegen 
Ydsaerdt zijn soon clerck.

Die fenne voor thuijs, eertijden geacht op vyftyen koegras myt de fenne op 
Bonten, hyer nae op Rouke Ulckes angescreven nuu verhuyrt wordt voor sesteen, 
streckende vande Wyelen tot inden Zijpen, aen beyden zijden Jancke Douwema 
voors. naestgelandet; van welcke graezinge Jacob Ryoerds zoon elff hooffden gras 
ende veertien pondemaeten maeden in die wester Lange Waeren an toost ende 
west Jancke voorscreven naestleger.

1362  Later toegevoegd.
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Noch heeft de voorscreven Jacob vyftyen ensen leggende in die Grote (f. 38) 
Oerd, Jan Broers zoon an beyden zijden naestgelegert. Ende heeft tot huyre 
gedaen sestien floreenen achtien stuvers, ende draeght ytelycke lasten.
Buwe Hette zoon heeft in die voors. fenne vyff hooffden gras ende neegendehalve 
pondemate maeden, wairaff de vyer pondemaeten leggen in tSolland, oppet zuijd 
an twaeter, oppet noord an Jancke voorscreven eygen landt; die vyftehalve leggen 
op die Styckel Terpen, oppet west ende suyd Jancke voors. selff naestgelandet, 
ende geeft tot huyr acht floreenen ende draeght oock ytelicke lasten.
Joucke Wlcke zoon heeft vierdehalff hooft gras, licht oppet oost van een fenne 
die Joucka voors. myt syn consorten eens (f. 39) ende Jancke voors. anderdeels 
thoecompt, ende geeft toe huyr vierdehalve g. gl. ende draeght ytelicke lasten.
Dese landen leger is geheten de Bonte.1363

Hans Gepkis heeft XV enzen maeden leggende ewen op die XV enzen by Jacob 
voers. angeteyckendt, heeft noch Hans voerschreven derdehalve pondematen in 
die Lutke Oerd, oppet noerdt Broer Oena zoon, opt zuydtwest Wabba inden 
Hummerts, ende doet te huyr ses horns guldens.
Hans Reyns zoon heefft twee pondematen maeden tuysken die wegen, een waer 
binnen den end, ende geldt toe huyr twee carolus gl.
(f. 40) Agge schroor heefft ses pondematen in Tabel Fenne, opt oest an den 
Wimerts, opt west aenden Nyewech ende doet toe huyr vyff gl.
Hidde Hoeyttye zoon heeft vier koegras1364 hietende Deecklandt, van welcke 
voors. vier koegras Jancke Douma een toecompt, heeft noch Hidde voorscreven 
twee oft1365 derdehalve koegras, oppet noerd Jancke voers. naestgelandet, oppet 
west an Haytne sloetswal ende geeft toe huyr negen gl.
Hilck Eeuwe weduwe heefft twee pondemaeten in die Grote1366 Oerd mit den 
noordereynd an den Wimerts, den westerend anden Niewech, ende gheeft geen 
huyr, quia est pauper.
(f. 41) Jancke Douma voorscreven bruyct selff omtrent een koegras, leggende voer 
voorschreven Buwe Hette zoon huijs, bruyct noch Jancke voors. een pondemaete 
op die Bolten, [8] an Jancke voorscreven eygen landt leggende.
Heeft noch Jancke voorschreven een pondemaete leggende op die Struyck Weren 
in zijn eygen landt.
Item noch een hooff gras leggende in tleech landt, dair Jancke voers. selff 
toecompt, alsoo dat Jancke voorschreven die landen hij selffs dair van bruyct, 
geestimeert op vier guldens.

1363  Deze zin is later toegevoegd in de linkermarge .
1364  Verbeterd uit ‘koegangen’.
1365  Hierna doorgehaald ‘drie’.
1366  Hierna doorgehaald ‘fenne’.
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(f. 42) Deser voorscreven landen hebben toe huyr gedaen anno elleff, twintich gl. 
fl. XXII stuvers ende geven toe jaertax gelijck ander huysluijden landen, te weeten 
twe ende dertich stuvers.

Dyt zijn die landen ende renten van die menste prebende op Langweer.

Twee huyssteeden1367 aen dat kerckhoff, die tot Jaencke taxe jaen, die eene daer 
Oege Lolles huys nuu op staet, verhuyrt was met V koegangh. Drie die leggen aen 
die buyren aen oesterzijde, vande westerzijde tusschen Jancke Douwema landt. 
(f. 43) Die II vande V hooren Jancke voors. toe, die toewandele gaen voor II 
koegangh, liggende in Jancke voors. landt aen die zuyd side van die Wemers. 
Desse voerscreven landen mit huys undt huyssteed waeren verhuyrt voer V 
florenen.
Item negen pondemeten verhuyrt voer eenen halven floreen etlicke ponsmete.
Desse voers. V koegangh undt negen pondemaeten bruyck ick nuu selve mit die 
huyssteed.
Item IIII pondemaeten in die Korte Ackeren, die noordtzijde aen Jancke Douwema 
landt, die suydt zijde aen Pibe Hepkis landt, dat aestereyndt aen Hidde (f. 44) 
landt, westereynde aen [...]1368 Fettyehael wal.
Item een ponsmete die fenne, dat aester einde aen Gaerlift Vibis landt, dat 
westereynde aen Laus landt, die suydereynd aen Tibbis landt.
Item II pondemaeten op Alde Weechswal, die suyd syd Jan Broers landt, die 
noord sijd aen Pibo Hepkis landt twestereynde aen Jonge landt in die Dijcken.
Item II pondmaten in die Wytscaer, west eynd aen Sybrandt Attes zoon1369 landt, 
oesteynde aen Jaucke Wlkys landt, die suydersijd aen Jelle Lolles landt.1370

Desse voors. IX pondemaeten meden bruyck (f. 45) ick selve unde werden 
verhuyrt int jaer van veertich die pondemaeten voor een halve floreen.
Item IIII pondemaeten in Foekella Fenne, oesteynd aen Jelle Jettys landt, westeynd 
aen Lolcke Reenkis landt undt1371 noordtzijd aen Lolcke voors. landt.
Item III pondemaeten in Fokelle Fenne, die toe wandel gae myt J[a]ucke Wlkys 
landen.
Disse voorscreven seven pondematen synt verhuyrt voer IIII gl., Hilcke Euwis 
afterlaten weduwe die bruyctse.

1367  Hierna doorgehaald ‘ende’.
1368  Niet ingevuld.
1369  Later toegevoegd: ‘Attes zoon’.
1370  De tekst ‘die suydersijd aen Jelle Lolles landt’ is in de linkermarge later toegevoegd.
1371  Hierna doorgehaald ‘zuijder undt’.
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Item VI pondemaeten in die Rytscaer, westeyndt op die Wimerswal. Disse voors. 
VI pondemaeten sijn verhuyrt voer XVIII st., Jacob Sasckers bruxe.
(f. 46) Item VI koeganck op Jornsloot, die noordersyd aen Oena Broerkis lant, 
die suydersijde aen die pastoors landt, dat oistereynde aen die Leem streckende, 
verhuyrt IX florenen.
Item II wisselstringe, een aen dat voors. landt undt een aen die IIII pondematen 
in die Korte Ackeren, somma verhuyrt voer een karolus gl.
Onder stondt ges.: heer Claes, prebendarius op Langewer.

(f. 47) Dycken

Dyt zijn die landen ende renten van die patroon zaete inde Dijcken.

Seeven koegras streckende fan die Rijed aen die Koefoerde, Anne Tyerckx zoon 
ende Sipke Sipke soon naestlanden aen die noorder sijde, Jonge Jonghe zoon 
naestlanden an die suyder zijde.
Fyff pondemaeten maeylandt, die fier indie Strenghen ende een op die Jhollen.

Die landen ende renten fant beneficium inde Dijcken, bescreven by mij Vybrandum1372 
Petri.

Sesthien koegras exempt die afftocht, (f. 48) streckende van die Sypen an die 
Kwfoerde, Seerp Jaenckis naestleger an die noorder sijde, salige Haytthie Jouckis 
erffgenaemen nestlandleger an die suyder syde.
Sevenentwintich pondamaten maeylandt, die twee ende twintich in Katbirstre 
Scher, drie pondemaeten in Wytthia wer op Inte Slaetswall, anderhalff op Dijck-
stra Geest, een halff pondemeta in Wyrdsma uutgangh ende een halff pondemate 
in Tetke wer.

(f. 49) [9] Oele

Dit naebeschreven is het geen dat ons patroon Sinte Jacob offt de kercke ter Oela 
toebyhoort, roerlyck ende onroerlycke goeden.

Item inden eersten is die patroon toegebaert een somma van penninghen hond[e]
rt goldt gulden van drie erffgen. van wylen1373 Walta Sappema van Sippa Auckes, 
Eeba Eba soen met zijn suster ende Eebe Waltis myt zijn suster. Hiervan disse 

1372  Verbeterd uit ‘Sybrandum’.
1373  Later toegevoegd.
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voors. summa heeft Anna Tyerckx ontfangen summa dartich goldt gulden, daer 
hij rekenschap mach van doen van dit int suver, byholden summa tseventich goldt 
gulden. Disse penningen voorschreven gaet op renten, daer boert die patroon 
voors. fan fierdehalf goldt gulden, op fyff jaer weer incoop.
(f. 50) Item noch ontfanghen sestien goldt gulden, dair die patroon voors. is toe 
gebaert van een riedpol, stonde in questie van recht. Ende dit is oock renten om 
cost ende hebben daer noch thwee philips guldens toegelecht, ende die patroon 
boert daervan des jaers XXVI stuvers oock op weder incoop.
Noch isser twee hooffden gras die prebende toe geweessen van tHoff van 
Vrieslandt, Walta Benedix zoon affgeweessen. Dair is van de patroons geld 
hier foermaels foel van verkostiget, dat machmen hier naemaels thusschen die 
prebende ende patroon verlijcken.
Dyt overgegeven by ons Sipke Jelle zoon, (f. 51) Sipke Sasckers ende Tyerck 
Wigmans als voeghden ter Oele nuu ter tyt anno XVc ende XLIII, opten VIen 
aprill. Orkunde ons handen hyer ondergeteyckendt. Onder stondt gescreven: 
Sipke Jelle subscripsit ende Tyerck Wigmans vel mey toe frede is ende Sipcka 
Sasckers subscripsit.
Die patroon van een yegelyck dood ter Oele ende te Smallebrugh versterven twee 
pond, dat is XIIII blancken van een doot; inden Dijcken verstorven een pond.
Seventich gouden gulden aen geldt, daer die foeghden op renten hebben, gheeven 
twee hooffden gras in Walta (f. 52) Benedicx fennen, dair die patroon ende de 
prebende te samen toecomen.
Item sesthien goudt gulden in handen van Rumpke Sippes, dair hij oock heeft 
op renten.

Landen ende renten ende andere fruchten behoorende tot die pastorie ter Oela, in die 
Dijcken, Smallebregh ende die Leghemeer, alsoo die nuu ter tyt van heer Fedde Ocke 
zoon pastoor aldaer zijn gepossideert.

Twaelff hooffden graslandt binnen die (f. 53) Kofoert, streckende van die Sypen 
uuyt an die Koefoerde, Sascker Englis erven naestlandet aenden noorder zijde, 
Taecke Heere zoon naestlandtsleeger ande zuijder zijde.1374

Ses hooffden graslandts over die Koefoerde, streckende van die Kofoerdt an die 
pastorie twee pondemaeten, an die noorder syde van die Velle, Sascker Englis 
erven an die noordersyde naestleger.
Vyer jonge dyers gras buyten Kuforde in die Gemeyne Hungherschaer, in Jelmer 
Sypis ende Rencke Martens uuytgangh.

1374  Hierna doorgehaald ‘ses hooffden graslandt’.
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Dyt voorschreven graslandt is altyt ghereeckent voor achthien (f. 54) hooffden 
graeslandt, hoe velt nuu hooger byslaghen wordt.
Twee pondemaeten op die noorder zijde van die Vellen, Saesker Englis erven 
naestlegers anden noorder syde, streckende van die Hungherschaer an Eggema 
twe pondemaeten.
Sesthien pondemaet opden noordersyde van die Vellen, streckende van den 
Styonckfoerden an dOude Doltswal, Sipka Sasckers ende Botta Baucke zoon 
nestlandts aen die noorderzijde.
Achtyen pondemaeten van dOuder Dolte an die Nyedolte aende noorder zijde 
van den Vellen, Sascker Englis erven naestleger aende noorder syde.
(f. 55) Theen pondemaeten op den noorderzijde vanden Velle, streckende van den 
Nyedolte anden Gastcamp, Sasckers Englis erven aenden noorder zijde naestleger.
Vyer pondemaeten streckende van heer Atte twe pondematen an dOuden Dolte, 
Gerryt Ebe zoon naestlandt leger anden noorderzijde, heer Hette priester inden 
Meer naestlandts aende zuijder zijde.
[10] Twe pondemaeten streckende vanden Hunger1375 Scher anden 
Styonckfoerden, anden noorder zijde her Atta, anden zuyder zijde Sascker Englis 
erven naest landts leeger.
Twee pondemaeten uuyt ses pondematen, leggende op die noorder zijde van 
dOude Boemsloot, streckende van dOuden Mars (f. 56) sloeten ande Ee, van 
welcke ses pondemaeten Sascker Englis erven die twee ende de prebendat ter Oele 
die1376 ander twee pondemaeten van toekoemende ende van wandelen jaerlycx 
myt malkanderen.
Twee pondemaeten streckende van heer Atte twee pondemaeten an dOude Dolte, 
heer Atte ande noorder zijde, Sipka Sasckers ande suyder sijde naestleger ende 
vervallen myt her Atte twee pondemaeten, die daer ten oestereynd aen leggen.
Twee pondemaeten streckende van Take acht pondematen anden Velle Brech 
tusschen die Velle ende die Velle Breck.
Ses pondemaeten ende drie eynssen, (f. 57) streckende van Wybe Wls neghen 
eynssen anden Nye Dolte, Taecke Heere zoon an die zuyder zijde, Joest Tyerdts 
zoon aende noorder zijde naestlands leeger.
Twee pondemaeten streckende van dOude Dolte aen de Nye Dolte, tusschen 
welcke twee pondemaeten her Atte heft leggende een ponsmaete, Sipke Sasckers 
anden zuyder syde, her Atta naestlandt leger aenden noorder zijde.
Item heer Ryoerdt, hier voormaels pastoir op dese pastorie, heeft by zijn 
eedt verclaert dat van dese landen syn meer den drie pondemaeten van water 
affgeslagen.

1375  Hierna doorgehaald ‘camp’.
1376  Hierna doorgehaald ‘noorder’.
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Een ponsmate in Syoecke Campen, streckende (f. 58) myt de westereynde ande 
moersloeten, myt den oesteraeynd aen Ryyncke Wols landt, Anna Tyercx naest-
leger anden noorder zijde.
Een acker landts leggende inden Legemeer, streckende vanden Ooster Dyck anden 
Suyder Dijck, verhuyrt voor neegen stuvers.
Een vischenye, hietende die Noorder Zijda vanden Velle, verhuyrt voer vyerden-
halven goudt gl.
Item hij pastoor bruyct selven veel van dese landen voors., heeft nochtans eenen 
meyer genoempt Ocke Ocke zoon verhuyrt twaelff hooffden gras, ygelick hoofft 
voor twee hoorns gulden ende (f. 59) achteen pondemaeten, een yegelyck voor 
vyftyen stuvers ende hoewel hij pastoor sommige ponsmaeten hooger heefft 
verhuyrt, sommige oock nijet soo hooch, solden nochtans alle pondemaeten 
alsoo voel muegen gelden, datter noch een schamel meyer die cost solde off 
hebben moogen.
Item noch so is Sipka Sasckers den pastoor jaerlycx schuldich twaelf stuvers uuyt 
zijn saete ter Oele.
Item Rencke Martens veerthien blancken uuyt zijn halve saete inde Dijcken, daer 
Jonge Jonge zoon nuu op woondt.
Item Serp Janckis vyer stuvers uuyt (f. 60) die saete daer Joucke Mannis weduwe 
op woondt inde Dijcken.
Twintich stuvers boert hij pastoor jaerlycx uuyt twaelff hooffden gras, leggende 
oppe Swaech, streckende myt die suyder syde anden Veelswal, myt den oistereyndt 
an Spylmas,1377 Joelt Gryoldts Wybe zoon naestlands, anden welcke XII hooffden 
gras Jelda Jellis toecommen.
Item gheeft hij pastoor oitmoedelijck te kennen hoe eenen, genoempt heer 
Ryoerd Syne zoon is over die twe ende dertich jaeren op dese pastorie pastoor 
geweest, ontrendt nuu achtenhalff jaer deeser wer[e]lt overleeden ende wair myt 
syn antecessoers in guede possessie vel quasi 1378 uuyt memorie van menschen (f. 
61) om van een yegelycke huysaete ter Oele te ontfaen, op een yegelyck van1379 
die vyer hoochtijden des jaers een roggen broot van elliff pondt ende drie ponden 
botters van tyden ende een blanck van offer.
Item van somige huyssitten vyer oft vyff ende sommige1380 acht oft negen, van 
sommige oock twaelff eeuwige memorien des jaers te ontfaen, naedat die landen 
ende huyssaeten van oudts waren belastiget, yegelyck memorie worden betaeldt 
myt een roggen broot van elliff ponden ende drie pondt botters.

1377  Verbeterd uit ‘Spylmans’.
1378  Latijn: of zo goed als.
1379  De tekst ‘van een yegelycke huysaete ter Oele te ontfaen, op een yegelyck van’ is later toegevoegd. 
1380  Hierna doorgehaald ‘aft’.
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Oock wair die gemeente ter Oele ende die van Smallebregge byhorende1381 ter 
Oele te kercke, doer seeckere brief obligeert tpastoors huys in eeren (f. 62) te 
holden, die nuu wel reparatie bederven, welcke brieff hebben die gemeente myt 
veele andere obligatien, brieven van eeuwige memorien ende pachten onder 
steecken ende verduystert tot groote achterdeel des pastorie ende dat nae die doot 
van heer Ryoerdt.
Die selffden heer Ryoerdt ende zijn antecesseurs waren1382 gewoontlyck van 
derffgenamen van een olde doot ter Oela oft [11] te Smallebregge an doosterzijde 
vandt water versterven, sevendehalf hornthies gl. etc. ende van desen fruchten 
als van offer van tyden ende euige memorien ende van dooden die dardepart al 
watter inde Dijcken verfeer.
Item van die van Smallebregh aen doosterzijde vandt water byhorende (f. 63) ter 
Oela te kercken des jaers te Paesschen seventyen oft achtien hoornts gulden van 
offer van tyden van euwige memorien etc.
Item van een yegelyck huyssaete inde Legemeer des jaers een blanck vandt 
Paeschoffer.
Ende soo nae heer Ryoerdts voors. succedeerden op dese pastorie eenen genoempt 
her Heere Douwe zoon, nuu ter tyt pastoor te Schettens, seer ontsteken wesende 
met quaeden secten, heeft die gemeynte alsoo geleert dat zij by zijn tyden geen 
offer oft tyden euige memorien ende achterdaden hebben betaelt ende blyven 
onwillch te betaelen, heeft oock alle ghuede manieren inder kercke alsoo 
affgebrocht, dat men noch te (f. 64) Paesschen noch op geen hoochtyt des jaers 
noch over gheen dooden ten offer gaet alst tevooren in dese kercke ende noch 
in alle andere kercken een guede gewoonte en is. Alsoo dat deur verliesinge der 
obligatie brieven ende testamenten voors., item deur quade instructien van her 
Heere die pastorie over die dartich gouden gulden jaerlicx nae dye doot van her 
Ryoerd is verergert, ende hoewel hij pastoor lyever schaede solde lijden dan tegens 
zijn gemeente te pleyten, gheeft hijt nochtans myt aller oytmoedt te kennen opdat 
mijn heeren hyer in moogen remedieren te wylent noch in recente memoriam is 
in dyent alsoe gelieft etc.
Oock heeft die voorgenoemde heer Ryoerd drie schoene1383 ponsmaten van  
(f. 65) dese pastorie vercoft omtrent vyftyen jaeren voorleeden sonder eenige 
decreet vant Hoff, sonder oock eenige redelicke oirsaicken.
Noch befynt hij pastoor dat zijn pastorie een ponsmaet competeert uuyt een stuck 
landts genoempt Dicxstra Jellen, dan kan daer noch geen limijten aff befraegen.

1381  Verbeterd uit ‘bysonder’.
1382  Hierna doorgehaald ‘genoempt’.
1383  Verbeterd uit ‘schoerne’.
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Noch bevindt hij pastoor in seecker cedule, dat hem een ponsmaete toebehoort 
ut Sascker Englis saete, maer kan daer oock syden noch eynden aff befragen.

 (f. 66) Item disse naescreven landen behooren totter prebende gelegen binnen den 
dorpe ter Oele.

Ten ersten drie hooffden gras binnen dye Kufoerden, Walta Bundicx zoon naest 
landets leeger aen den1384 suyder sijde, Taeeke Here zoon naest aen noorder syde.
Noch drie hooffden gras buyten den Kuforde, Ambrosius Taecke zoon naest ten 
suyder zijde, Walta Bundicx zoon naest anden noorder zijde.
Item ses pondemaeten maedlandt, Harman Jans eerven toe Walseynd naest anden 
suyder zijde ende loopt met den westereyndt uuyt op den Ee wal.
Noch vyff pondemaeten in Yds Hans (f. 67) fenne te Waldseynd, Yds Hans erven 
ter suyder zijde naest ende den noorder zijde leyt op Focke Graeffs wal.
Bet fyer pondemaeten geleegen in Lyoelff Hoyte soons fenne, Ids Hans erven 
naest an den noorder syde, Syck Tette zoon ten suyder zijde naest.
Noch twe pondemaeten by Smellebregh, den zuyder zijde op Olde Boemsloets 
wal, den westereynd loopt ut op de Ee wal.
Item vier pondematen gelegen anden zuijdersyde van Nye Boemsloet, Sytthie 
Douwis weduwe toe Smellebregh naest anden suyder zijde, Meyna Wols (f. 68) 
zoen naest tot den westereynde.
Bet twe pondematen gelegen in dye Reyclige Schaer, Engbert Agges naest ter 
zuijder zijde, Iga Agges naest ten westereynde.
Noch dardehalff pondmate geleegen in de Baetne, Bonne Lyoelfs erven ter zuijder 
syde naest, Jelmer Syppa zoon naest anden oestereynde.
Item sestien eynsen, die oester1385 eynd op die Kufurdewal, Bonne Lyoelffs erven 
naest aende noorder zijde.
Noch twe pondematen aende zuijder sijde vanden Welle, Sypke Jelles erven [12] 
an den suyder zijde, Walta Benedycx (f. 69) zoon aen die noordera zijde naestleger.
Bet een ponsmate op dat Murckgraeffswal, Rencka Wols zoon naest anden 
noorder zijde, Anna Tyarcx zoon naest aenden westereynde.
Item een ponsmaete geleeghen in Engle wer, Ruke ende Meyns erven toe Rugge-
huysum naest anden suyder zijde, Atte Foecke zoon naest aenden westereynde.
Somma ses hooffden gras ende enende dartichstehalve pondemaeten maedlandt.
Item van disse voors. landen bennen (f. 70) daer, seeven pondemaete ende sestien 
eynssen medland an dy werlicken saten over gegeven ende niet behoren an dat 
selffde corpus oft prebende.

1384  Hierna doorgehaald ‘sijde’.
1385  Hierna doorgehaald ‘zijde’.
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Item disse voors. landen mach een ytlicke hoofft gras op brengen oft te huyr gelden 
een philips gulden, somtyts en stuver min oft meer nae gelegentheit der tyt.
Ende en yder pondemate maedlandt omtrendt vyfthien stuvers en stuver min oft 
meer oock nae gelegentheit der tyt ende jaergangh.
Soo behoorde oock vanoldts an dysse voorschreven prebende over die gementten 
omtrent neghenthyen oft twintich horns (f. 71) gulden an tyden ende pachten, 
dan dye gemeenten trecken dat geheel aff ende men can dair sonder recht nijet aff 
crigen, hoewel dat mijns Genadigen Heer Keyserlycke Mayesteyt ons dat hebben 
gegundt ende om Goidts wille doer en goedt presentatie gegheven.
Item als een schamel meyer oft huyrman zolde disse voors. landen bruycken ende 
in huyr hebben voor den penningh alst voors. is, zoo solde hij well propelyck den 
schamele cost daeraff hebben ende holden oeck die lasten daerup fallende etc.
Datum Oele den XXVIIIen decembris anno XVc XLIII.
Onder stondt gescreven: Teto Englis, prebendatus in Oelis subscripsit.

(f. 72) Nyemeer 1386

Item dyt zijn die landen die tot dye pastory inde Nyemer herra.

Int aerst soo hadt die pastoor inde Nyemer XXXIX pondemaeten meden lydsende 
in Oelster Fleed ende ½ pondemate meeden.
Item jette zoo had hij oen vaeldland XIIII h.g.1387 inde Scerren, ende joe seta der 
dy pastoor op wennet, is greet V eckeren mey hennegers der deer toeheert ende 
den somme brengh op inda gulden renten VIII fl. ende XIIII st.
Dat dyt aldus is dat bely ick her Atta mey myn egen hand hyer onder screven 
ende was onders.: Atto Agge zoon subscripsit.

(f. 73) Sinte Niclaesgae

Dyt zyn dae landen ende renten van die patroon ende kercke van Sinte Nyclaesgae.

Item inden eersten een dachmaedt toe loeste Foecke Grouw, dy oestereynd an die 
Hyollen ende die westereynd an Aelle Mennis ponsmaete, Lolck Hedde weduwe 
an die noorder zijde ende dye Hyollen aen die zuydersijde.
Item een dachmaed int Laeter, waer van Foecke Greef, Eede Edis erfgen. ende 
Inttye Bottis erffgenamen ende Rompcke Sippis aen die suydersijde ende aen die 
noorder zijde Agge Agge zoon ende heer Johannes naestlandt.

1386  Zie ook Oudfriesche oorkonden II, nr. 211, p. 226-227.
1387  Lees ‘k.g.’: koegras.
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Item een dachmaedt buyten Maersloten, (f. 74) die pastoor in Sinte Nyclaesgae 
an die noorder zijde ende die suyder zijde een klynsloot, die oestereynde an Rycku 
Fouckis erffgenamen landen, aen dy westeynde an Yds Hans fenne.
Item noch een dachmaedt leggende in [13] Tabbama Strengh en hwerffd met 
die pastoors dachmaed op ende uuyt tusschen dye Ryd ende die horne van die 
Meerslooten, Ael Piers erven naest land aen die noorderzijdt, die suyder zijde 
salige Wyelcke erffgen. landen.
Item noch een dachmaedt in die Groote Scher inde Syen streckende van die Hoele 
Ryd an Sloetmanne Meer, hwert met her Sipke prebendarius in Sinte Nyclaes-
gae een dachmaedt (f. 75) ende met Tyaerdt Douwes twee dachmaed, Folcquert 
Oenis erven breewer andie noorder syde ende Jolle Rompkis ende Rycku Fouckis 
erven landen an die suyder zijde.
Item een dachmaed leggende opten Green ende hwert met Joucke Hilckes en 
dachmaed streckende van dye Meerswael an een ryd, dye pastoors dachmaed an 
die noorderzijde ende die suyder sijde naestlanden Eede Eedis erffgenamen ende 
Agga Agga zoon ende Tyerd Douwis.
Item een dachmaed toe weste Fyerdesloot hwerende op ende uuyt tusschen den 
Ymer ende Yskenhuyster Meer met heer Jellen, pastoor inde Horne, ende Eede 
Eedis erffgenamen, Fodde (f. 76) Heres naestland ande noorder zijde ende Ygge 
Merckx ande zuydersyde.
Item een dachmaed thoe weste Fyerde Sloot in Boeytthyama Waer, ende hwert 
met Aucke Wybes ffyff dachmaed ende met Teet Mennes een dachmaed ende1388 
Ebbe Jelduys erffgenamen een dachmaed een streckende tusschen Yskenhuystera 
Meer ende den Ymer, naest land her Johannes vicarijs in Sinte Nyclaesgae drie 
pondemaeten ende derfgen. van salige Eede Eede en dachmaed an die noorder 
zijde ende an die suyder sijde, Fedde Heeris an die suyderzijde.
Item een dachmaed thoe weste Fyerde1389

(f. 77) Item een dachmaed an die Grote Scher in Seerp Janckis saete, ende hwert 
op ende uuyt myt vyf dachmaedt, daer Serp voorschreven die fyer thoe coome 
ende her Johannes vicarius in Sinte Niclaesgae een dachmaed tusschen her Sipke 
prebendarius in Sinte Nyclaesgae pondemate ende an den Ymer, daer welcke een 
patroon geen rentten van boert. Ende is gegeven totten Oelgher.1390

Item achtien stuvers rente in salige Epe Reyntys zoon zaette.
Item een weynich grasland in Rennert Jolckis saete.
Item noch heefft den patroon (f. 78) een weynich fiskenye, hietende Fyerde Sloot, 
overgegeven foer drie gouden gulden.

1388  Hierna doorgehaald ‘twee’.
1389  Dit fragment is later doorgehaald.
1390  In linkermarge, in moderne hand later toegevoegd: ‘# rg. hierboven’.
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Item disse landen syn meest aen ander overgyften overgegeven, daer 1391 om 
conden men sye nyet sommeren.
Item een stuck bouwlandt in salige Geel Meynses over geefte; staet in sequester 
mit salige Meynse Solckis erffgenamen.
In nomine Domini. Amen.

Pastorie

Item die somme fanden landen ende die renten ende opkomst jaerlycx daer (f. 79) 
fan over hoeylandt, bouwlandt ende graeslandt fander pastorie in Sincti Niclaes 
Gae, nuu anno XVc XLIII den XVIIIn martij, by tyden fan her Lambert pastoor 
over gegeven an Keyserlycke Mayesteyts Hoff van Vrieslandt, welcke landen by 
tyden fan salige heer Wttye pastoor onder de Fursten fan Sassen inden zelven 
aenbrengh op den uutersten off hoochsten prijs twelck inden zelven aenbrengh 
claer blyct etc., bescreven ende overgegeven.
In den eersten, sex dachmaedt geleeghen inde Groote Scher, streckende fande 
Holle Rijd in die Meerslooten, salige Inttye Bottis erffgenamen landen gelegen 
aen die suyder zijde ende Bewo Roerde, Gosse Jouckis ende Wybrich Lollis landen 
aen die noorder zijde.
(f. 80) Item noch fyer dachmaedt aldaer, oock streckende fan dye Holle Rijd in 
die Meerslooten, van welken op die suyderzijde tyen pondematen fan Slooter 
Meer affgeslaegen, fan welcken gepasseert is jaerlycx X stuvers, salige Bonne 
Lyoelffs erfgenaemen landt gelegen ande noorder zijde, salige Inthie Bottis ende 
Sieuck Upkis landt an de zuyder syde.
Item noch twe dachmaedt aldaer streckende het oest eynde in Syoerde Sloet ende 
het west ende in Slotermeer, salige Bonne Lyolffs erffgenaemen lant gelegen aen 
die suyder zijde ende Hoyte Pyers ende Hylcke Sypckis landt ande noorder zijde.
[14] Item noch twee dachmaedt aldaer (f. 81) op die Greeden, het een strect fan 
Yskenhuyser Meer an die Holle Rijdt ende verfalt over die sijde met salige Yghe Yglis 
erffgenamen landt, Yge Oeggys ende Joucke Hylckis landt an die noorderzijde ende 
die vicarie ende prebende1392 landen aldaer aen die suyder syde ende dat ander dach-
maet strect dat west eynd in die Holle Rydt, die oistereynde ende die noordersijde 
strect an salige Eede Eedis erfven landt ende die suyder zijde an Yge Hylckis landt.
Item noch een dachmaedt aldaer in dat anderde weer thet suydersyde Foeckle Groeff 
foerfalt op ende uut met Bernu Hans, Walte Bendicx ende salige Sipke Mercx erven 
landt tusschen de Holle Rijd ende die Moersloten salige Inthie Bottis erven, Walte 
(f. 82) Benedicx landt leydt ande suyderzijde met oock Agge Sans erven landt.

1391  Hierna doorgehaald ‘een’.
1392  De tekst ‘ende prebende’ is later in de linkermarge toegevoegd.
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Item sex dachmaedt buyten die Moerslooten, streckende van die Moerslooten in 
die Ee, salige Inttie Bottis erven landt licht naest an die suyder zijde, Jelle Broers 
ende die voers. pastorie ende Jonne Merckis landt an die noorder syde ende ter 
noorder zijde fan voerscreven sex dachmaedt noch twee dachmaedt, Jelle Broers 
zoons landt lopt an die oisteynde ende Janne Meeckx landt lopt an dat west 
einde, Sinne backers landt light aen noorder syde.
Item noch aldeer een cleyn dachmaedt, salige Nanna Tyeerdts landt lopt an (f. 
83) dat oist eynde ende1393 Bernw Hans landt an dat west eynd, salige Ryckw 
Fowckis erven land an die noorderzijde, die tziercke landt in Sincte Nyclaesgae 
an die suyder zijde.
Item noch aldaer fyerdehalff pondemaeten, Slooter Meer loopt aen die zuijder 
syde, die west ende lopt in die Ee, die noorder zijde ende die oisteynde lopt an 
salige Sybbel Peters erven land; hyer fan Slooter Meer affgeslagen een pondemaete, 
foer welcke gepasseert jaerlycx X stuvers.
Item noch een tweedeel fan een dachmaedt, streckende inden Oerdt van de 
Meersloeten1394 uut weynich over die Dwersryd, liggende an die zuijder sijde fan 
salige Jetthie Bottis erffgenamen (f. 84) landt ende ande noorder syde fan salige 
Ael Pyers ende salige Wylck Sypke dochters erffgenamen landt.
Item XXIII hooffden graeslandt, de sex gelegen het oest in die Schoeren, 
streckende fande Wyel ande Rydt fan dat Noord felt beneven den dijck fan de 
Lege Meer, salige Aesse Obbis land ande noorder syde ende vicarius landt aldaer 
ande suyder syde ende het ander daerfan op die zaete fander pastorie, streckt 
aldaer fanden Wymerts an Yskenhuystera bouwlandt, die vicarius ander suyder 
syde ende Yge Ygles erven ander noorder syde. Noch vyer loopen saeden op die 
voors. saete fallende.
Item twee roeden landt in Tyaerck (f. 85) Sippis saete, lopende fan dye Wymerts 
in die Rijd by dat bowlandt tot Yskenhuysen, Sancte Katrijneland licht an die 
suyder zijde fande voors. zaete ende Remck Nannis landt ande noorderzijde.
Item sex hooft graslandt in Butte Hendrix, salige Eepe Reynttyes erven ande 
noorder zijde ende Eebe Sipckis landt ande suyder zijde streckende boven vande 
Dwarsryd in dat Sandtwater.
Item een cleyn acker landt op die Noed, streckende fande Olde Monsell in 
Yskenhuystre Meer, Ygha Yglis erven landt aende zuyderzijde ende Jan Jellis erven 
landt ander noorderzijde.
Summa XXVII g. fl. VI st.1395

1393  Later toegevoegd.
1394  Later toegevoegd ‘sloeten’.
1395  In linkermarge, met een accolade om de drie voorgaande alinea’s.
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Item noch een cleyn acker landt (f. 86) thoe Yskenhuysen gheleegen, met beyde 
zijden in Sinte Franciscus landt, streckende fan die opperste schuddinghe fan dat 
bouwlandt in Yskenhuystermeer.
Somme fanden proffyten, renten ende opkompste jaerlycx over gued ende quaed 
fanden voorschreven pastorie landen seven ende twintichstehalve gouden fl. V½ st.
Ende offt die landen by guede ende quaede jaeren weynich mochten hoogher 
strecken inde renten dan by tyden vanden Furst van Sassen, zoe valter nuu soo 
veel meer ongeldt op fan dijcken, dammen (f. 87) ende reyssen gelden ende ander 
dat welcke in die tyden nijet is geconsidereert datmen nuu in disse tyden den 
voorschreven somma nauwlycken can overcommen.

[15] Dyt zijn die landen ende renten 1396 van die vicarie van Sinte Niclaesgae daer by 
dyent wordt van heer Johannes Merten zoon.

Item inden eersten twee loopen saedtlandt, daer hij op woondt, myt neegen 
hooffden gras daerup, dat saedtlandt streckende van die Wymmerts an Ysken-
huystera Meer, den (f. 88) pastoor in Sinte Nyclaesgae aenden noorder zijde ende 
heer Sipcke prebendarius in Sinte Nyclaesgae ande suyder1397 zijde.1398

Item ses hoofden gras,1399 leggende in die Scherren, streckende vande Wyel aende 
Rijd fan dat Noordtfeldt beneeven den dyck fan die Leege Meer den pastoor van 
Sinte Niclaesgae, aende zuijderzijde den prebendarijs van Sinte Niclaesgae.
Item twe hooffden gras in Tyempke Seppes saete, loopende fan die Wymers aen 
die Rijd by dat bouwlandt tot Yskenhuyssen,1400 Sinte Katherina landt licht an 
die (f. 89) zuyder syde fande voorschreven sate ende Remcke Nannes an die 
noorderzijde.
Item twe dachmaed meeden, leggende int Fyerde Weer int oest van Foecke Greft.
Item noch twee dachmaedt, leggende int derde weer van Foecke Greft.
Item een dachmaedt op die Green, streckende van Yeskenhuystera Meer an die 
Hoelle Ryd, ende den prebendarius an die suydersijd ende Ygge Bottis erven an 
die noorderzijdt.
Item drie pondemaeten maeden, ande (f. 90) west zijde Pyer Anscker landt, 
streckende van Yskenhuyser Meer an die Bree Daelen.
Item noch een darde paert van een dachmaedt buytte Meer Slooten, hwerdt met 
den pastoor in Sinte Niclaesgae twee deelen, streckende inden Oordt vande Maer 

1396  Er staat bij vergissing tweemaal ‘renten’; de tweede keer is het woord doorgehaald.
1397  Verbeterd uit ‘noorder’.
1398  Hierna doorgehaald ‘ende’.
1399  Hierna doorgehaald ‘thies’.
1400  Hierna doorgehaald ‘tra meer’.
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Slooten ut een weynich over die Dwaersryd, ande suyder sijde salige Intthie Bottis 
erffven landen ende ande noorder sijde van Ael Piers erfven ende salige Wyelck 
Sipke dochter erffve landen.

(f. 91) Dyt zijn die landen ende renten van die prebende in Sinte Nyclaesgae.

Item inden eersten II loopen saedtland ende acht hooffden gras, streckende van 
die Wymerts uuyt an Yskenhuyster weer,1401 den vicarius landt aen die noorder 
zijde ende Tyaerdt Douwis aen die suyder zijde.
Item sex hooffden gras in die Scherren, streckende van die Wyel uuyt ande Ryd an 
Mersteradijck, den vicarijs an die noorder zijde ende Anders Inthies erve landen 
an die suyder syde.
Item vyer hooffden gras met een (f. 92) sted, streckende van dye Wymert op an 
die huyssteed ande Wech, Ytthie Eedis land ande oestersydt ende Jolmer Jancke 
zoon aen die suyder zijde.
Item een jaerde land an Tyeke Seppes saete ende een tyoelle land an die suyder 
zijde van die voors. saete, daerup fallen de seven hoofden gras streckende van dye 
Wymerts uuyt an Yskenhuyster weer,1402 Meyne Pyers zoon an dye suyder sydt.
Item vyer dachmaedt maeden in die Groote Scher, streckende van Syaerde Sloot 
in Sloetmanne Meer, naestlandt Serp Janckis aen (f. 93) die noorder zijde ende by 
die suyderzijde Rencke Nannes ende Bonne Lyoelff erven landen.
Item twe dachmad maeden streckende dy eendt in Syoerde Sloet ende die ander 
eend an Sloetmanne meer, naestland Jetthie Eedis an die noorder sydt ende Eede 
Broerckes ande zuyder zijdt.
Item een dachmadt in de Syen Meer, daelet met Tyerdt Douwes landen ende Ygge 
Bottis landt, Folcker Oenis eerven an die oester zijde ende Jolla Romckis an die 
westerzijdt.
Item een dachmaed maeden op die (f. 94) Green, dy eene endt in Eskenhustera 
Meers ende die ander1403 endt aen die Hoellrijd, Ygge Bottes erven an de oester 
zijde ende den vicarijs landen an de suyder zijdt.
Item een pondemaedt, leggende den westereynde an Syerp Janckes land ende 
Oerdt uut in Syaerda Sloet.
Item een dachmaedt, heetende Sinte Katrijne poel, die Kuforde ande noordt zijde 
ende Foecka Greft an die suyder zijdt.
Item anderha[l]ff pondemate landt liggende in Oelsterafeld, dye eene endt streckt 
an Dyorre Gattes land.

1401  Lees ‘meer’.
1402  Lees ‘meer’.
1403  Doorgehaald ‘noorder’.
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(f. 95) Item een dachmaed toe weste Syerde Slaet, streckende van Yskenhuystera 
Meer an die Bre Daelinge, Boecke Douwes naestlande aen die oestere zijde, Anne 
Aggis an die suyder zijde.
Item een dachmaed maeden op Doenyeghae Ord.
Item een hoerntyes gulden rente uuyt Jan Heeris saete.
Item die pachten by loepen.

(f. 96) [16] Tzarckgeest1404

Die landen van die patroon op Tzerckgeest.

Een mansmadt meeden bij den Aldwey in Baen Sippis uutganck, den noerdereynd 
oen Aldwey, den suijder eynd oen sijn fonne, Nolle Nannis oen de westerzijde.
Een haed gers in Rennert Hoytsma fonne, den noirder eynd oen dae Meedrijd 
ende den suyder eynde oen dae Reydpoel, den westra ych oen den salige Sijn 
weaynde.

(f. 97) Die pastorie op Tzerckgeest

Inden eersten, tyen pondemaeten streckende van dat Faer oen een Pyer Foppis 
oenden aestre sijde, Aett Tyaerdts oen den vestre sijde, fyouwer ponnemeta den 
noerder eynd oent Faer den suyder eynd oen Yzts land, een pondemaete in Litgie 
Gaest Maenghe Sschaer, den suyder eynd oent Faer, den noerdereynd oen dae 
Med Rijd ende eestra zijda Litghe Schaer, den vestre zijda oen Lyttye Gast Manyga 
Schaer.
Twae ponsmete op Saenghaest, den suyder eynd on dij Dyoslaet, den noorder 
eynd ney den Aelde Wey, Jaenne Jellis aen die westra sijda, Lolla Herckis oen den 
eestra sijda, dae meden int (f. 98) aerst acht pon[d]emeta twisken Growe bennen 
Alde Wey, den noerd eynd oen den Aelde Wey, den suijder eynd on dae Rijd, Ebe 
Valtis kynden oenden westra sijda, Pier Foppis oen den eestra sydda.
Ende acht pondemeta bynen Alden Wey, den noorder eynd aen den Alde Vey, 
den suyder eynd aen Hoepka fonnen, den eestre ich Haepke Jollis ende eeck aen 
den Vestick Hop; IIII pondemeta buyten Aelde Vey, den suyder eynd aen den 
Aelde wey, den noorder eynd oen Imer, den vestra syda Hancka Herinchs zoon 
nestland, den aestra syda salige Lolle Poppis erven.
Dardehalve pondemaete, den suijder eynd oen Aelde Wey, den noorder eynd oen 
Ymer, Ebba Ebis kynden oen den eestra syda, Janna Jollis oen den vestra sijda.

1404  Zie ook Oudfriesche oorkonden II, nr. 211, p. 227-228.
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(f. 99) Ende anderhalve ponnemeta in Tyengh Aggis landen, streckende vanden 
Alde Wey anden Imer, tuae ponnemette boulandt Janne Jollys oen den westra 
sijda, Lolle Herckis oen den eestra zijda, streckende van den Dijck Slaet oen den 
Heesteynd.

Dyt zijn de landen van de vicarie in Tzarcgaest

Int aerst VI pondameta gersland, Aeth Tyaerts oenden suijder eynd naest ghe-
landeth, far oenden noorder eynd, den Vyne Slaet oen den aestra syde, Ids Sippis 
aen den westra zijda.
Item een pondemeta bouland, Janne Jollis bijden vestra sijda, Lolle Herkis oenden 
aester sijda.
(f. 100) Acht pondameta meden, den noordereynd in Ymer, den suijder eynd 
inden Aldewey, Aeth Tyerdts oenden vestra syda, Hancke Heringhs oenden eestra 
zijda.
Twae pondemeta in Hopke Jollis landen, dyer mey Hopke landen vervaelt, den 
noorder eynd in Ymer, den suijder eynd in Alde Wey, Lolck Feddis oen den 
westra syde, Hopke Jellis aen den aestra zijde.
Trie pondameta verfaelt in her Eus land, Sipke Sipkis oen den aestra syda, den 
noerderaeynd in Ymer, den suyder eynd in Aelde Wey.
Een pondemeta vervalt in her Eus (f. 101) land, den noordereynd in den Lythie 
Breck, den suyder eynd oen Aeth Thyerts land, Wlcke Doyes oen den westra 
syda, Aeth Tyerdts oen den eestra zijda.
Een ponsmeta op Sangaest der verfaelt mey her Ew, den noerder eynd oen den 
Aelde Vey, den suijder eynd oent reydlandt.
Onder stondt geschreven: Dominus Jancko, vicarius in Tzerckgaest, propria manu 
subscripsit.

Dit sent dae ponsmeeten fan dy prebende op Tzerckgaest.

Aerst in vier pondameta in dae Jeerden (f. 102) bij beyde sijden Gaele eerffnaemen, 
dij noerder aeyn rent op dy Maers wall, dat nemt uus al, dij suudder aeyn rent op 
dy Alda Weys wal.
Ende tria pondameta by Walta Graeff, Eba Waeltis bij beyde sijden, die [17] 
noerder syde rent oen dij Aldae wey, dy suuder zijde rendt oen dye Ryd.
Ende vyff pondemeta kuulandt,1405 dy noerder aeyn rent oen dij Alda Weys wall, 
dye suuder aeyn rent op oen dij bouw.

1405  Lees ‘buulandt’.
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Ende een pondameta op dae Kneppelen, dy noorder aeyn rent oen dye Maer, die 
suuder aeyn rendt oen Aetta land, Eebe Mertens oen dae aestra (f. 103) zijda ende 
Wyba kynden oen dae westera zijda.
Een1406 pondameta op dy Sandghaest, dy noorder aeyn rent oen dy Alda Wey, 
dij suuder aeyn rendt aen dat reydland, oen dye westra syda Botta, oen dy aestra 
zijda Taecka.
Ende twee pondemaeten in dij uutghongh, dij noorder aeyn rendt oen dy 
Maerswal, die suuder aeyn rent oen dy Alda Wey oen die westra zijda Roest, oen 
dae eerstra sijda Thyeest.
Ende twee pondemaeten bowland, die noorder aeyn rendt oen dij Dycslaet ende 
die suuder aeyn rent op oent huijs.
(f. 104) Ende dan huys ende steed mey hyerre toebyheer.
Dit is dat jen, deer ick dee heer fan ber; oer britsen land, heenland bij oerland off 
flyoesland ende maerswallen alst voors. is, dyt jouwt nen heer, deerom soe kan 
met naet wrjaen, vandt guede menschen onderhalder1407 mij mey.
Onder stondt gescreven: ick her Eew hlye alst voors. en ys.

Doniegae 1408

Dit neyscreven synt dae patroonslanden renten in Doniegae, anno XLIII overgeevn.

Die patroon acht jerden dyer Lolla (f. 105) Synnes bruckt, dier Assmus Sannes 
nest oen dae aester zijde, Fodda Sippis nestland oen den wester sidda, dier strect 
van Tiewckemaer oen dae Lytthie Wey, elck voorscreven jerda X stuvers; op dae 
voerscr. acht jerden sint fallende XII haed gers in dae Schaer, elck h[aed] III st.
Somma IIII fl. VIII st.
Item een roed lands in Aeythie Sippis zeeta, dier streckt van Tiewcke Maer oen 
dae Vey, dae yerde X st. dier op faelt I½ haed in dae Schaer, hijt haed III st.
Somma XV st.
Noch een halff roede landts in Yska Aeuwis zetta diert huijs op steedt, dier strect 
van Tiewckemaer uut in dae Ee, dae halfve roede X st. in somma.
(f. 106) Item noch een haed gers, dier dae tzercka kaeppet haeth van salighe 
Sybbe Paers zoon ende Dyorken zijn wyff, dat haed III st.

1406  Verbeterd uit ‘Ende’.
1407  Hierna doorgehaald ‘halder’.
1408  Zie ook Oudfriesche oorkonden II , nr. 211, p. 228-230.
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Dese neyscr. landen ende renten commen tot de pastorie in Doniegae.

Int aerst dat westerland hetende io Greet Fon, der is X jerden van de mar oen de 
Tilforden, Aggama land, der uus jongerschip to comme oen de westersijde ende 
Bonna Sippis landen oen de aesterzijd.
Item jo Lits Fon is IIII jeerden van de mar oen de Tilforden, Bonne Sippis land 
oen de westerzijde ende (f. 107) Dioer Wlckis landt aen die oester zijde.
Item gers land ende meedlandt faller op dese jerden voerscreven als neyscreven, 
streckende als voorschreven.
Item op de thien jeerden als voorschreven meedlandt, int arst op den Tergen sex 
mannemod, ende dese ses zijn willich affslaende van de Maer op IIII mad.
Int leeghland vier mad.
Item de camp is II mad off vyff pondamete, dat wijt ick nae wat di is wr jouwen 
oen uus prebende register, bruck al over XL jaeren, ney luydt de wandel, elck mad 
XII stuvers.
(f. 108)
Item noch een mad meeden fallende op Lyts Fon, van de IIII jerden op de Grene 
Herne aec wrjouwen als de Camp luyt de wandel, XII st.
Item IIII haed eckeren gers land.
Item dit reedland hetende jo Greet Fon, vyff haed vernaempt, Bonna Sippis 
landen oen de aesterzijde ende Gabba Jorrets landen oen die wester sijde, ney 
luyt de wandel, oers uus prebende land oen de westerzijde.1409

[18] Item op de IIII jeerden hetende jo Lyts Fon, meedland op Tergen III 
pondameta halff reyd, halff gers, halff onland.
Item een mannemod op den Jola1410 (f. 109) Spronghs Wael in leeghlandt.
Item twae haed ecker ghers.
Noch fyouwer haed ghersland.
Item een mad meeden binnen den Tilforden.
Item buyten de Tillford III mad mei de Gaest, der de twae mad fan is breckland 
off heenland off onland, der in weta jeeren naet fula van rispet wirdt.
Noch IIII mad van de ghaest oen de Ald Wey.
Item II mad hende de Grete Cay, is (f. 110) mey inde uuytgongh van de thien 
roeden buten dat seedland, der al beschreven is.
Item drie haed ertland in de Gemena Scher in Butta Jellis setha, van de Wey 
oen de Meeden, Erasmus Sina zoon landen oenden wester sijde, Menna Hanckis 
landen oen de aesterzijde.

1409  In de linkermarge bij deze alinea staat een ‘X’.
1410  In linkermarge is onderaan folio 108 in een moderne hand genoteerd: ‘ ‘t Is Jola, zie alde J. 

ende n°. X’.
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Item twee haed schergers in Dircksma wer I st. renthe off een pennick gers van 
dat paed oen de meden inden Gemena Scher.
Item dese haeden sint naet mey int jeertal beschreven, mer oen joe setha 
beschreven.
XIIII g. fl. ende VII st.
Exempt de landen daer dit teken -[ bi steet scr.1411

(f. 111) Item dae landen op de Gaest, beginnende van de Greet Rijd van de X 
roeden off jerden. Int aerst fallis op treddehalff mennamod meden, dat jongerschap 
landen oen den westerzijd, der oen lidsende ende een wenich landt hetende bi 
aldts patroons reydlandt, in een somma reckna op niogen haed gersland, elck XII 
stuvers streckende van jo rijd voerschreven oen de Gaest.
Item de Gaest is I½ pondameta bouland off I tonne seynge.
Item sex mannemod meeden buten den Alde Wey oen den Ymer, Fedde Heres 
oen westerzijde, Haencke Heringhs aen oesterzijde.
Item vier mad meeden bennen den (f. 112) Aldwey, Lolle Poppis eerven oen de 
aesterzijde.
X g. fl. ende VII st.
Item ½ jeerd landts in Peka Rickes wer binnen de Littie Wey VI st.1412

Item een jeerd landts belestighet mey XIIII stuvers in Ettie Sippis wer, nei 
inhalden Wlcke Bauckis testament.
Item XII stuvers renthen luyt Ricoldes testament to wy[n] ende bre VI st. uut 
Licla Gatthies setha. 
Ford IIII tiden, trucht gae twijn offeren, elck huijs een fleemske, afterdeden III 
ald schilden ende anderhalve pondematen myt dat onwis commenden bennen de 
hooffwal ney gewonte uus gae.
(f. 113) Item thuijs mit de steed, terp ende tuyn, hoeff alst daer staet op den 
pastorie landen tusschen Simon Ands huys ende Bonne Sippis huys, compt de 
pastoor toe, ende zijn weerdinge weet ic nijet.1413

In Donyghe Goeds namme Amen sunt dit da landen ende renten, dier synt gedestineert 
ende jouwen toe dae prebenda in Doniega.1414

Int arst soe sintter IIII jerden lands hietende Aggama land, dier oen da west zijde 
nestlandet is Bonna Sippes tria haed ecker oen dae aestzijde, dae persinne wester 

1411  Dat teken ‘-[‘ staat in de marge van de laatste alinea op folio 107 en van de eerste alinea op 
folio 108.

1412  In linkermarge in moderne hand: ‘_ (f. 113’.
1413  In linkermarge in moderne hand: ‘conf. _ 67, 78, 112 ie’.
1414  Zie ook Oud-Friesche oorkonden II, nr. 211, p. 230-231.
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landt dys voerscreven IIII gerden land synt streckende in da lanct ende (f. 114) 
breet uut van dij Maer in een weel, heetende dij Coebel Wiel, mey zijn wetter 
ende fyschdammen.
Item een deymod meeden bop die Wyel op dae Greena Herna in Bonna Sippis 
zeeta.
Item sand deymod meeden in da Alda Meden, da vyff in Wael Unama land, 
dat sext leydt in Ynty Boetama erffgenaemen landen, dat sand leyt mid Jolmer 
Jenckis land ende synt streckende in lanckt ende breet van Yskenhuster Maer uut 
in dy Ymer. Summa van meedland toe dae prebenda fyfteen deymod meeden.
Item soo sinter IX haed scaergers in dae Scher, I½ haed in Bontya waer, een haed in 
Dircsma waer, een haed in Hera Eylema wair, een in dae schar dier Sippa Hoytsma 
jouwen hat, dae oer IIII½ twisken Fowckema Schlaet ende dae Schaer Slaet.
(f. 115) [19] Item IIII haed eecker gheers, een1415 in dae Fyouwer Gerdue land 
ende twa in Gabba Ottama land, een in Rencka Doddama waer. Summa van 
gheers land isser toe dae prebende XIII haed ghers land, dier dier nu ter tyt toe 
ghebruijckt wirda.
Item soe isser toe XVIIII st. rente uut Sippa Feddis land.
Item een hael postelaets golna rent van een ½ geerde meedlands buta op dij Gaest.
Dyt sint da landen ende renten, soo alse dier ghedestineert synt toeda prebenda in 
Donyeghae, dij jeerkis weerd daer fan is in (f. 116) die registeren seeven floreenen 
ende twintich stuvers.
Item die jaerlixe weerdie van da voors. landen in summa, die tot die prebende 
synt ghegeven, is omtrent vier ende twintich floreenen jaers, daer falt dan off sex 
floreenen toe loen des knechts ende maeghds ende anden schattinghe, welcke 
jaerkis foerfalt dairvan off thoe ghaen etc.

(f. 117)
Oldeouwer

Nota den patroon hier achter.1416

(f. 122) A # Patroon

Item de patroon op Ouwer een loop[e]n saedtlandt, VII hoofft graslandt, XI½ 
dachmaedt medelandt, summa vyff floreenen ende acht stuvers.
De patroon XII pondematen geleghen in West Eynde, de ene igge is streckende 
an Atthie Thiete landt, de ander igge is streckende int reydtlandt.

1415  Hierna doorgehaald ‘een’.
1416  Het betreffende fragment staat op folio 122 en 123 en is hierna weergegeven.
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Noch twee pondemaeten op Coernhemme, de eene igge streckt an Rencke 
Lolckis landt.

(f. 123) Item de prebendarius op de Ouwer II lopen saedtlandt, XVI hoefft gras, 
XII½ dachmat medelandt, summa vyff flor. ende XI½ st.
Item de prebendarius XI pondemaete, de strecken van Sijpen wal ande Olde 
Wech, naestleger Ete Gherckes.
Noch acht pondemaeten op de Styckelen naest landtleger Joest Gerckis arffgen.
Noch dardehalve pondemaete in Foeckle Fenne.
Noch ses pondemaeten in Offen1417 Bre weer.
Item I dachmat is overgheven an Asse Obbes landt.

(f. 117) B #
Eersame lieve besundere ghuede vrient Pyer Anskis, grietman over Doniewarstal.

Naedyen mijn genadige heer stadtholder van Vrieslandt, sampt president ende 
raeden van Vrieslandt, uuyt naeme ende bevel onser lieven genadigen heer 
Ro. Keyserlycke Mayesteyt, placaten hebben an uwe lyeffden ende an allen 
grietsluijden gesandt, om in allen grietenyen doen te verkundighen, dat de 
pastoorien, vicarien,1418 kerckvooghden etc. zullen in schrifft leveren an uwen 
handen ende anderen grietluijden etc., alle heure landen renten, toebehorende 
hooren pastorien ende vicarien etc., nae luyt placcate etc. Soe dan ick1419 her 
Jan Peters zoon offt hiouwe pastoir onweerdich op ten Olden Ouwer gheerne 
willende obedieren mandaten Keyserleycke Mayesteyt, gheeve hier (f. 118) omme 
jouwe eersaemheyt toe kennen, nae mijnen besten weeten, wandt ic een vreempt 
incomelinck sijn in uwer grietenien ende nijet en weet wat landen moeghen 
vanden pastorie vercoft offte distraheert zynt, dan Offke halve Breetweer als ghij 
verneemen sult in de landen hyr onder, dan die renten de plegen in voortijden 
totter pastorie wesen als: vridachs bolle, maendaeghs bolle, tijden, achterdaden 
ende andere seer affgetogen sijn, soo ick verstanden hebbe, daer welcke nuu nijet 
wordt van gebrocht ter kercken, ende de achterdaden nuu op een keysers gl. sijn 
gheseth, de welcke in voortijden een koe plach te weesen ende naeder tyt drie olde 
schilden ende zeeven vleemschen de kercke ende zeven vleemsschen den pastoor 
van een (f. 119) olde dode. Ende meer anderen desgelycx wort affgetooghen.

1417  Hierna doorgehaald ‘by’.
1418  Verbeterd uit ‘vicarissen’.
1419  Hierna doorgehaald ‘Jan’.
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De pastoor van Olde Ouwer XXI h. g., XXVII pondemaeten vyer loopen saedt-
landt.
Tauxeert VIII fl. XXV st.1420

[20] Hiervan de pastoor opter Haule een h. g. van den Heerenwech affgetogen.1421

Het saedtlandt streckende van den Scheene aenden Dam, oest Merck Sannis, 
west de vicarie.
Eenentwintich h. g., streckende vanden Dam voorscreven aenden Sijpen, Merck 
Sannis ande oostzijde ende de vicarie aen de west zijde.
Ses dachmaedt fonnen, Sywrt Pekens (f. 120) arffgen. oost gelandt, Inthie Nannes 
ande wester sijde vanden Sypen uut anden Olden Wech.
Noch vier dachmaed vanden Sipen anden Olden Wech, Syurdt Pekis erffgen. 
ande oost zijde, Fock Wlckis ande west zijde met sijn consorten.
Noch anderhalff dachmaet vande Sipen anden Olden Wech, oest Attie Tyetges, 
Fopke Hilkis weduwe aende westzijde.
In Walghergae een bespitte camp van ses math, Wffke Brewart gheheeten, de 
bepalinghe is mij onbicandt.
(f. 121) Item bij tijden her Jan van Doesberch heeft een vicarius, gheheeten heer 
Holtynt, geoccupeert dit voorscreven halve landt ende de successoer[e]n tot noch 
toe desgelicx ende dit landt is totter pastorien gegeven tot wijn ende broot inder 
karcken voerden pastoor ende prebendario.
Int jaer XLII heefft heer Jacob Rutgers verhuyrt gehadt Iew Englis dat halve landt.
Ic gheve u heer grietman sulcx te kennen om weder totte pastorie tselve landt 
thoe coomen ende alsoo alst ghegeven is toe holden geworden.
Heer Anna Sibbel zoon was heer Jan schuldich een vyerendeel jaers vanden 
pastorie renthen, heeft hem betaelt achtenhalve philippus ghuldens.
(f. 122) Ende her Jan heefft de landen wel acht gl. minder verhuyrt jaers, dan heer 
Anna voerscreven.

(f. 124) Austernyegae 1422

Int aerst sex eeckaren bouwlandt mey XIX haedt gherslandt lydsende dyes 
verscrevene setta landts bij die eester sydde Onna Sickes erftschip nestlands ende 
by die wester yech die paetroens Sinc.....1423

1420  In linkermarge.
1421  In rechtermarge.
1422  Zie ook: P. Sipma, Oud-Friesche oorkonden II (‘s-Gravenhage, 1933), nr. 211, p. 231-232.
1423  Dit fragment is later doorgehaald. Waarschijnlijk een vergissing van de kopiist, want het 

volledige fragment staat op folio 126.
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Dyt syennen die landen fan Nyghena patroens landt Sancta Crijstoforij.
Int aerst, twer1424 eeckaren bouwland mey VII haed ghersland fan die Feen schen 
oen die Sijppen wael ende die paestoers seetta alsoe ende paestorye nestlands 
oen die vester side ende Ghelcke Ghoelts nestlands oen die ester sijdde ende 
VII pondamata lyedsende but die aelde in Gaelte waeren Joerck Eebes nestlands 
bij eester zijde ende die (f. 125) pastorielanden nest lands oen die westerzijd, 
streckende fan die Alde weys wael oen die Toels wael ende twera pondameta 
lydsende op die Schekaelen op dye Wyels wael.
Deese patroons1425 landen in Austernyega sint in de renten VI fl. X½ st. ende 
patroons landen int Nygae sint in da renten II fl. X st.1426

Ende stondt onder geschreven: Item ick her Herman pastoir in Austernyeghae 
hlye als voors. is, subscripsit.
Item Sytyhe Tyebbe zoon hlye ende bekenne als hyer tot mey mij selvis handt.
Ick Andreus Aebla zoon haeb mijn ghevoentlijck handt hyer oender seet oem 
beede Aeba Douwes mijn faer, Andreues Aebla zoon subscripsit.

(f. 126) Dyt synne die paestorye landen wan Oustra Nyghae als ney gheschreven.

Int aerst sex eeckaren bouwlandt mey XIX haedt gherslandt lydsende dyes 
verscrevene setta landts bij die eester sydde Onna Sickes erftschip nestlands ende 
by die wester yech die paetroens Sincte Crijstoforij nestlands ende XII pondameta 
lyedsende in dye Waelt Foennen, Haelstra pastorie landen bij die ester syedde 
ende Syne Merts nest lands bij die westrigh, streckende dies voerscrevene landen 
fan die Sippen Wael oen die Aelde Wey ende vier pondemate lidsende die in 
foennen Weyts Sipcka weddue nestlands bij ester sijde ende Reyxst Syckes weddue 
erfftschip nestlands (f. 127) oen die wester sijde, streckende fan die Sijppen wael 
oen die Aelde Weys wael.1427

[21] Noch twera pondameta lydsende in Foennen, Foecka Wlckes nestlands by 
die westerside, ende VII pondemaeten lidsende buut dyen Aelde Wey in Gaelte 
waeren, Joerck Eebes nestland bij die ester sijde ende Syeurt Pekis eerfven oen 
die wester side, streckende fan die Aelde weys wael oen die Doels wael ende 
trya pondameta lydsende buyten die Aelde Wey in1428 aecht, dier Aebla Douves 
grondtheer fan is, dier die pastoor van Austra Nyga fan dies voors. tria pondameta 

1424  Lees ‘twee’.
1425  Verbeterd uit ‘pastoerris’.
1426  Het fragment ‘ende patroons t/m X st.’ is later onderaan de folio toegevoegd; aangegeven met 

‘#’.
1427  In linkermarge, in moderne hand later toegevoegd: ‘G #’.
1428  Verbeterd uit ‘int’.
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jaers ens fan ettelycke pondemate baert sex stuveren toe weyn ende broet.
Ende (f. 128) dit synnen de landen vander pastoir als booven ghescreven.

Austerhaule

Dese naebescreven landen zijn totter patroon op Owsterhaule hem byhorende, 
die nuu ter tyt bruyckt Pyer Baeys zoon wan ses pondemate, leggende in Pyers 
voorscreven uuytgaen, buten de Oldewech in Littich Landt, Bae Seppe zoon nest 
landt an die oester syt ende dese voorscrevene sex pondemate heft Aeysse Paels 
overgeven in die XXI pondemaeten wan Jonge Hedde, die pondemate voer vyff 
stuvers ende omtrent een halff (f. 129) blanck, somme XXXII stuvers ende een 
oerthien ende noch een pondemaete daer Foecke Wlcke zoon nuu ter tyt bruijck, 
liggende int litich landt buyten die Olde Vech in Johannes saete, Wlcke Bottis 
zoon nestlandt ande west zijde ende is overgeven voer ses st.
Somme dese voors. landen bij hoeren die patroon voorscreven toe.
Item dair sennen noch oock seecker testamenten ende legaten, daer sommige 
guede luijden hebben gegeven ende bijsproken, welck derfgen. de kerck oock 
ontholden.1429

Dese naebescreven landen zijn totter pastorie op Ousterhaule, die nuu ter tijt bewoont 
heer Tyerck Jelle zoon.

Item sesthien hoofft gras inden uuytganck ende seven dachmaedt hoeylandts, 
summa VI fl. ende VII½ st., (f. 130) Foppe Aellys zoon ande oesterzijdt ende 
Merten Claes zoon ande westzijt naest gelandent.
Item noch de pastoor uuyt Rodemer sate I½ floreen ende VI st. van ses pondemate, 
welcker sate nuu ter tyt bruyckt Here Sippis.
Item noch de pastoor landtheer van VI pondemate, de Meynert Jans zoon 
overgeven heft, summa twee floreenen.
Item noch de pastoor in Paels Douwes sate II hoeft gras, de Meynert Jans zoon 
overgeven heft, summa VI½ st.
Item noch de pastoor ande prebendarius landt III pondemaeten overgheeven, 
summa voer XVIII st.
(f. 131) Item noch de pastoor een pondemaete int Lijtlandt, somma1430 VI st. in 
Yghe Abes saete overgeven, daer nuu ter tijt Joannes Ythijs woont.
Summa van allen dese voors. landen ys XI florenen ende II st.

1429  Dit fragment is later toegevoegd.
1430  Later toegevoegd.
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Dese naebescreven landen sijn totter prebende in Ousterhaule, die nuu ter tyt bewoont 
heer Alves Thijs zoon.

Item sestien hooft gras, XIII dachmadt maden, noch III pondmaten maden, 
summa acht floreen XIII st., min XVIII st. die de pastoor betaelt, Folckert Hilckes 
an de westerzijde ende Janne Sapkes zoon aende oestzijt naestgelandet.
Noch vyff pondemaeten maeden, (f. 132) de Foeckel Tybbes selves bruyct onder 
se, summa gereeckendt als booven.
Noch heeft de prebendarius in Sympke Bottys saete VII½ hoeft gras, VI½ 
pondemaete maeden.
Summa twee floreenen XIX st.
Jelle Wbkis negen stuvers rente uuyt dese summa.
Summa van alle dese landen voors., toebehorende de prebende in Ousterhaule, is 
X floreenen vier stuvers.1431

[21]

1431  Hierna volgen 12 blanco folio’s.
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29. Utingeradeel

(f. 145)1432 [22]
Utingerdeel Utingerdeel

Ackmaryp
St. Johannesgae
Caple
Herne
Oldeboren
Ackrum

(f. 147)1433 Ackmarijp 1434

Aen Keyserlyke Mayesteyts stadthouder, president ende heeren vanden raide van 
Vrieslandt

Groetheijt ende jaerlicxe waerdien vanden beneficien ende kercken goeden geleghen 
in Uuyttingerdeel

Heer Anna Sibla zoon, pastoer in Ackmarijp, Agge Douwe zoon, IJta Alle zoon, 
kerckvoichden aldaer, hebben den XIIIen decembris anno XVc XLIIII verclaert 
deese naescreven landen behoeren de kercke ende patrone in Ackmarijp.
Item X pondemaeten meedlandes, liggende in Sante Johannes Scherren, die 
oesteijndt streckende op den Gaus wal, die westeijnde anden Delft wall, ande 
noortzijde Tiampke pastoers meijer naestlandit, ende worden gebruijckt van 
eenen Wgha Jelle zoon, den pondemaete voor twaleff stuvers.
(f. 148) Noch thien pondemaeten graslanden geleghen in Ackmarijp, Ona IJgha 
zoon aenden noorder sijde, Wgha Jelle zoon aende zuijder zijde naestlandit, 
streckende van die Slachte aenden Heeghe Wech, ende worden gebruijckt van 
Ona IJgir zoon, den pondemaete voor X stuvers.
Noch XII pondemaeten landes ende vier eijnsen geleghen in Ackmarijp, over 
heech ende leech in die saete daer Tijerck ende Abbe Wijttie soonen op woenen, 
ende worden van Tijerck ende Abbe voorscreven gebruijct.

1432  De folio’s van Utingeradeel zijn genummerd, te beginnen met folio 145 (de folio’s 133 t/m 
144 zijn blanco) en dan steeds doorgenummerd. Waarschijnlijk is deze nummering later 
aangebracht; de nummers zijn in Arabische cijfers weergegeven.

1433  Folio 146 is blanco.
1434  Het handschrift van deze grietenij is anders dan dat van de voorgaande grietenij.
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Noch een halve pondemaete gelegen in Ubla Hancke soon uuijtgangen, die 
oesteijnde op den Wiels wal, die westeijnde opden Hoochge Weghes wall, ende 
wordt gebruijct van eenen Hessel Janssen voor VII st. jaers.
(f. 149) Item anderhalff pondemaete geleghen in Twellinggae, met den westereijndt 
streckende op die Gaus wal, verhuijert jaerlicx voor XV stuvers; hiervan boert die 
pastoer twee memorien.

Die pastoerie in Ackmarijp, heer Anna Sible soon pastoer

Item vier koeganck streckende mit den west eijnde aende Slachten, mit den 
oesteijnde ander zeel, Ona IJgha soon ande suijder zijde, Renke Ubles aenden 
noorder zijde naestlandet.
Noch twee koegras streckende van Rencke Ubles huijs aenden Slachte mit den 
reidt poellen, Renke Ubles aende (f. 150) zuijder zijde, Tiarck Wtthie zoon 
aenden noorder zijde naestlandit.
Noch vyff pondemaeten, twelck somtijts weijdlandt ende somtijts hoylandt, 
streckende vande Slachte aende Scheijen.
Noch XVI pondemaeten oudlandt, hietende die Krijecken ende Grijen, streckende 
vanden Dijck aenden Deelffte, Renke Ubla zoon aenden noorder zijde, Ona Igha 
soon ande zuijder zijde naestlandit.
Noch XII pondemaeten meeden liggende aenden Krecken ende Grijen voor-
screven, streckende vanden Deelde aenden Gau, Ona Ygha zoon aende zuijder 
zijde, Tiarck Utthie soon aende noorder zijde naestlandit.
Noch twee pondemaeten gelegen inde (f. 151) selve scherren, ende werfft allen 
jaeren teghen Gosse Barris erven.
Noch X pondemaeten in Oena IJgha zoon uuijtgangen, streckende vanden Dalde 
aenden Gau, Ona Ygha zoon aende noorder zijde, Wgha Jelle zoon aende zuijder 
zijde naestlandit.
Noch drie pondemaeten vanden Deelde, streckende andt Olde Hoff ande voors. 
X pondemaeten, Ona IJgha zoon anden noorderzijde naestlandit.
Deese voors. landen worden gebruijct vanden pastoer voors. ende behoeren tot 
dat corpus ende heeft den jaerlicxe waerdije daer aff tauxeert op XIIII golden 
gulden.
[23] Noch een saete landes gelegen in (f. 152) Ackmarijp behoerende tot die voors. 
pastorie van Ackmarijp, XVII koeganck streckende vande Slachte aenden Dalte, 
XVI pondemaeten meedlandt behoerende tot die voorscreven saete, streckende 
vanden Dalte op den Gauswal, Hancke Jancke zoon aende noorder zijde, Sijmon 
Jancke soon aende zuijder zijde, ende es verhuijert eenen Tiampke Roucke soon, 
des jaers voor XXIIII golden guldens.
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(f. 153) Verclaeringhe vanden landen ende renten behoorende tot de prebende in 
Ackmarijp, heer [...].1435

Item VIII koeganck graslandt, dat corpus X pondemaeten meden binnen den 
Gau in dat eertlandt, Wga Jella soen aende noorder zijde, Hancke Jancke soon 
aende zuijder zijde naestlant.
Noch XV½ pondemaeten meeden butten den Gau op Hassckerlandt, die vyff 
pondemaeten vandien met den westereijnde op den Gaus wal, Ona Ygha soon 
mit VI pondemaeten aende noorder zijde nestlandit, die V½ vande voors. XV½ 
pondemaeten strecken met den west op huecke Wiels wal, die twee pondemaeten 
streckende met den west op die Gaus wal, mit den oest op Sinte Johannes 
anderhalve pondemaete.
(f. 154) Noch III½ pondemaeten vanden voorscreven sestien gelegen op 
Hassckermeeden ende sijnt die naest legers vanden voors. prebendarius onbecant.
Item noch IIII pondemaeten leggende buijten de Slachten, op Sicke Fenne 
Sloetswal, ende werff tegens Ellert Botte soon erffgen. vanden die prebende 
[...]1436 een vassen schijve inder moet holden.
Noch XI pondemaeten graslandt liggende in Ona Ygha soons uuijtgangen 
hietende dat Olde Hoff ende worden deesen landen aende voorscreven prebende 
gebruicket, getaxeert jaerlicx op XII golden gulden.
Noch drie hoernkes gulden renten ut Yta Alles saete.
(f. 155) Item neghen pondemaeten graslant in Joucke Claes soon saete vanden 
Slachte aenden Dijck, Agge Douwe soon aende noorder zijde naestlandit, die 
jaerlicx waerdije III golden gulden daer aff.
Noch neghen stuvers renten uuijt VI pondemaeten gheleghen op Wbla Sloets 
wall in ses pondemaeten, daer die westeijnde strecket op Aele reidt ende die oest 
eijnde aen die Delt, Botte Reniers grondtheer.
Item twaleff stuvers renten uuijt Wgha Jella soons saete, deer eenen Hessel Moijes 
erffgenaemen grondtheeren aff sijn.
(f. 156) Item een halve pondemaete in Focke Hans soons saete in Ackmarijp.
Noch VI stuvers rente uuijt Wgha Jelle soens eijghen saete, deer eenen Hessel nu 
op woendt.

1435  Geen naam ingevuld.
1436  Niet ingevuld.



949

[St. Johannesga]

Sinte Johannesgae in Ackmarijp landen ende renten, behoorende den kercke van 
Sancte Johannesghae, overgegeven ende jaerlicxe werdije daer aff verclaert van heer 
Wmko pastoer.

Item VI pondemaeten gr[a]slandt streckende (f. 157) met den oesteijnde aenden 
Deelte wall ende met den westeijnde aen Eede Auckes drie pondemaeten hietende 
dat Reidlandt, leggende op die noorderzijde van Banninghe Sloets wal ende wordt 
gebruijcket van een Otte Wabbes voor V½ hornkes gulden jaers.
Noch een pondemaete gelegen in ses pondemaeten in Broer Mollis saete, ende 
wordt gebruijckt van Molle Jans soon, des jaers voor twaleff stuvers.
Noch een pondemaete meeden liggende in vyff pondemaeten in Broer Mollis 
saete, daer Molle voors. gebruijckt tsiaers voor twaleff stuvers.
(f. 158) Noch achtien stuvers renten, gelegen inde saete daer Wttzie Oedts soon 
nu op woenet inde Lutke Fenne.
Noch anderhalve pondemaete meeden leggende op Hascker Landt, de westereijnde 
aenden vicarius twee pondemaeten, ende wordt gebruijcket van Molle Jans zoon, 
des jaers voor achtien stuvers.

Johannesgae 1437

Groetheijt jaerlicxe wardie vande pastorie landen in Sante Johannesgha, heer Umcko 
pastoer.

Item acht koeganck feenlandt, daer die (f. 159) voors. pastoer selffs twee van 
bruijckt [24] ende die ander ses verhuijert eenen Otte Wabbe zoon, van welcken 
Eede Aucke soon aen beijde zijden es naestlandit, die westereijnde ande Slachten, 
die oestereijnde aenden Deelte streckende.
Noch achtien pondemaeten meeden, een stuck inden selven uuijtgangen, Edo 
Aucke zoon aen beijde zijden naestlandit, streckende met dat west aenden Deelte, 
dat oesteijnde aenden Gaus wall, van deese voors. mede bruijcket Otto, pastoers 
meijer, die negen pondemaeten mit die ses koeganck voorscreven, ende de ander 
negen bruijckt Ona Ygha soon voor III golden guldens siaers.
Noch twee koeganck ende worden vanden (f. 160) pastoer gebruijcket, streckende 
midt den westereijnde aende Slachte, die oesteijnde anden varet.1438

1437  In andere, moderne hand.
1438  Lees: ‘vaert’.
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Noch twee koegras foer Otte huijs, streckende vanden dijcken aenden Hooghe 
Wech, behoerende aende pastorie.
Noch veerthien pondemaeten meeden, ende worden vanden pastoer gebruijcket, 
streckende met doestereijnde opden Gaus wal, die westeijnde opden Delte, Ede 
Aucke soon aende zuijder zijde naestlandit, Sijmon Jettie soon aende noorder 
zijde.
Noch ses pondemaeten verdollet landt, streckende met den oestereijnde op den 
Deelte, die westereijnde op den Hooghen Wech, ende worden vanden pastoer 
gebruijckt.
(f. 161) Noch seven koeganck ende sestien pondemaeten meeden, streckende met 
den westereijnde aenden Slachte, die oestereijnde aenden Olde Gau, Feucke Eebe 
zoon aende zuijder zijde, Foecke Hans soon aende noorder zijde naestlandit, ende 
wordt gebruijckt van eenen Gosse Hempke zoon voor thien golden gulden siaers.
Noch een pondemaete meden geleghen in ses pondemaeten op den Hoogewechs 
wal in Fuecke saete.

(f. 162) Caple 1439

Groetheijt jaerlicxe wardije vanden landen ende renten, behoerende den patronisse 
ende kercke vander Kaple, overgegeven bij heer Anno Jancke soon pastoor, Ona Claes 
zoon, Folckert Alle zoon kerckvoichden.

Item een saete landts gelegen ter Caple, Sijeke Syttye soon aende noorder zijde, 
Botte Choestte zoon aende suijder zijde naestlandet, ende es verhuijert eenen 
Syrrick Claes soon voor vyfftien golden gulden siaers.
Noch III½ pondemaeten, gehieten die Helge Pollen, ende verhuijert een Claes 
Rinthie soon voor twee golden gulden jaers.
Noch een halve pondemaete gelegen in Ackmarijp, in Broer Mollis saete, verhuijrt 
voor VII st.
Item een halve pondemaete gelegen (f. 163) op die Wild Scarren in Ulcke Oena 
soons landen, hietende die Reidich Pondemaete ende wordt gebruijckt van Eete 
Eeka soon, verhuijert voor ses stuvers.
Noch XII stuvers jaerlicxe renten in Tinga bij Sneeck, daer die pastoer die helft 
van boerdt.
Noch twintich stuvers renten uuijt Wga Tijaerts saete.
Noch een gouden gulden jaerlicxe renten uut Wga Jelle soons saete in Ackmarijp, 
daer Wga voorscreven nu ter tijt op es woenende.

1439  In andere, moderne hand.
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Noch ses pondemaeten weijdlandt, geheten die Hijnxte Werp, liggende over die 
(f. 164) poelen, den pastoers vier pondemaeten aen die noorder zijde, Kempe 
Douwe soon aen die zuijder zijde, is eenen verhuijrt Folckert Alle zoon III golden 
gulden, hijr uuijt den commendator toe Nes twaleff stuvers.

Landen ende renten behoorende tot die pastorie vander Caple overgegeven bij heer 
Anna pastoer voors.

Item dat corpus curatie ses ende tnegentich pondemaeten, vandenwelcken die 
voors. pastoer nuu bruijcket drie ende veertich (f. 165) pondemaeten, ende 
heeft eenen Hoijte Hero soon daer aff verhuijert XXXII pondemaeten voor XVI 
golden guldens jaerlicx, ende noch daer aff verhuijert XXI pondemaeten eenen 
Wgha Ona soon voor X gouden guldens jaerlicx.
Noch een saete landis ghelegen ter Caple, behoerende de pastorie, den prebendarius 
aende suijder zijde, Botte Reimers aende noorder zijde naestleget, ende wordt 
gebruijct van eenen Renthie Claes soon voor XVIII golden guldens siaers, es 
[25] geestimeert op vyfftich pondemaeten, nochtans sijn daer veel landen aff 
geslaeghen.
Item noch twee smalle fennen IIII½ pondemaeten artlandt, Kempe Douwe (f. 
166) zoon aende zuijder zijde, Folckert Alles aende noorder zijde met noch IIII½ 
pondemaeten fenlanden, streckende uuijt nae Slachte, Folckert artfenne aende 
zuijder zijde ende Suijert Tiebbes aende noorder zijde.
Noch vier pondemaeten over die Poelen, op die Sandtsloets wal ende V 
pondematen op die Gaus wal, die suijdtwestereijndt aende voors. pastoer; acht 
pondemaeten verhuijrt eenen Folckert Alles voor ses g. gl. mit IX stuvers.
Soe ist dat deese voors. landen seer veel aff sent geslaegen.
Noch XIII½ st. uuijt Wga Tijaerts saete, noch uuijt dat heerscap Kempo Douwes 
saete IIII golden gulden, hluijt dat landt boeck jaerlicx.

(f. 167) Den prebende landen vander Caple, heer Meus prebendarius.

Een saete landes gelegen ter Caple, daer den prebendarius voorscreven selven 
is bruijckende, behalven seventhien pondemaeten welcke hij vande voorscreven 
saete heeft verhuijert: eenen Claes Renke zoon die XI pondemaeten, eenen Barre 
Broers die ses vande voorscreven seventhien pondemaeten.
Ende heefft ijgelijcke pondemaete verhuijrt voor een carolus gulden, sonder 
lasten oft met lasten voor een halve golden gulden.
Die elve pondemaeten daer voirscreven Claes bruijckt, vandien die VI hieten die 
Greden, ses pondemaeten ende es weijdlandt, die wijff hoijlandt gelegen op dat 
Wolt Velt.
(f. 168) Die ses pondemaeten voors., daer Barre Brores in bruijckma heefft, es 
genoempt Gerrits Fenne ende es hoijlandt.
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Noch een fenne weijdlandt geleghen voorden prebendarius huijs ende is ses 
koeganck, achtien pondemaeten, Atta Jelle zoon aende suijder zijde, Renke Claes 
soon aende noorder zijde.
Noch een fenne gelegen achter des prebendarius huijs, X pondemaeten, IIII 
koegras, die voorscreven Grieden naestlandit aende noorder zijde ende IJgha 
Lijoels zoon sloet aende suijder zijde.
Noch een fenne weidlandt gelegen achter den prebendarius huijs IIII½ pondemate 
groet, hietende die Veele Camp, anderhalve koegras.
(f. 169) Noch seven pondemaeten hoijlandt, behoerende tot dat voorscreven 
weijdlandt gheleghen tusschen den twee leetzen [...]1440 aende noorder zijde 
Abbinghe Sloet, aende suijder zijde Renick ende Ona claes soonen naestlandit.
Noch twaleff pondemaeten, streckende met den oester eijnde op dat Deelswall, 
die westereijnde aende leest, ande noorderzijde licht Abbingha zloets, aende 
zuijder zijde Folckert Alles naestlegert.
Noch V pondemaeten hietende Gerrits Fenne, daer Barre voors. den VI 
affbruijcket als voors.

Noch seven stuvers jaerlicxe renten men een oirdt in Wgha Tijaerts saete.
(f. 170) Noch twee pondemaeten gheleghen bijden pastoers negen pondemaeten 
in Wijttie schaer, pastoers negen aende noorder zijde naestleget, Wijttie landen 
aende zuijder zijde.
Deese voors. landen sent overgegeven bij heer Meeuz Alle soon prebendarius 
voors., ende worden van hem selven gebruijct.
Vanden pastoer die halven hornken gulden jaerlicxe renten.1441

(f. 171) Der Herne

Landen ende renten behoerende tot den patroen vanden Herne, overgegeven ende die 
jaerlixe waerdije daer aff verclaert bij heer Nicolaes pastoer, Rijns Thijs zoon ende 
Kempe Sipke zoon, kerckvoichden.

Een saete landes gelegen ter Herne, VIII pondemaeten graslandt gheleghen achter 
Ubla Ona zoon huijs, den zuijder egghe an Uble landen, die noorder aen Wgha 
Jelles landen, die westereijnde aende Slachte, den oest eijnde aenden Ubla Ona 
zoons hiem streckende.
Noch ses pondemaeten geleghen ter Herne, die westeijnde ende suijderzijde aen 
Lolcke Foecke soons landen, die oesterzijde aen Suijrt Eckes landen, (f. 172) 

1440  Niet ingevuld.
1441  In linkermarge in moderne hand: ‘_ G volg.’.
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aen patroens negen sueden, welcke voors. sijn een halve pondemaete streckende 
aen die [26] westereijndt aen Geke Tzettije zoon meden, de noorder zijde aende 
jongerschips landen.
Noch negen pondemaeten ertlanden, gelegen met den suijder zijde aen Gerthie 
Sloets wall, die oester1442 eijnde an patroens negen, die westereijnde an Geke 
Tzettie zoons meden.
Noch IIII pondemaeten meden, naestlegert Oge Jelcke zoon landen en Gijecke 
Sitties aende oesteijndt, met den zuijderzijde an Kerste Thijs zoons landen.
Deese voors. landen met een huijs ende huijsstede hebben die voors. voichden 
verhuijrt eenen Jan Hans zoon, des jaers voor1443 XVIII gouden gulden.

(f. 173) Landen ende renten behoerende tot de pastorie vander Herne, overgegeven bij 
heer Nicolaus pastoer.

Een fenne gelegen achter dat pastoers huijs, negen koegras, die westereijnde 
streckende aen den Slachte, die oestereijnde aende pastoers hiem.
Noch VIII pondemaeten weijdlandt, den suijder zijde aen Wlcke Oene soons 
landen, den oestereijnde aen den Gauswal, die westereijnde aen Wgha Jelke zoons 
hiem.
Noch thien pondemaeten genaempt dat Osselandt, die suijder ende die oesterzijde 
an Sipke Kempis landen, die noorderzijde aen vicarius landen.
Noch een pondemaete landes gelegen (f. 174) in die vicarius landen over hooch 
ende leegh, genaempt dat Leeghlandt.
Noch I½ pondemaete, den suijderzijde ende wester aen Wlcke Ona zoons landen 
op een sloets wal.
Noch negenthien pondemaeten meden, met den suijder eijndt streckende op die 
Weteringhe wal, die wester aen Kerste Thijs zoons landen, die oesterzijde Sipke 
Broers zoon naestlandit, den noorder aen pastoers eijghen landen.
Deese voors. landen worden gepossideert vanden pastoer sulves ende die jaerlicxe 
wardije daer aff es omtrendt XXX golden gulden, bij voichtige jaeren van minder 
werden.
Noch achtien pondemaeten weijdlandt, de westereijnde streckende aen den 
Slachte, (f. 175) die noorder zijde aenden Trifoet, den oesteijnde aen Poppe 
Tijaerdts landen.
Noch III½ pondemaeten meden, gelegen aende oester zijde in Buwe landen toe 
Allegawier, den suijdwester zijde aen Meijne Cameren, den noorder eijndt op een 
Dieps Wal.

1442  Hierna doorgehaald ‘zijde’.
1443  Hierna doorgehaald ‘XLV’.
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Noch IX pondemaeten streckende met den suijdt oesterzijde aen Sipke Broers 
landen ende den suijder zijde aende pastoer landen voors.
Deese voors. landen wordden gebruijct van eenen Anno Sijbrens zoon voor XVI 
goude guldens jaers ende sent zeer duer verhuijert.

(f. 176) Landen ende renten behoerende tot dat jongerscip vander Herna, nu 
vacerende, ende sont overgegeven bijden pastoer ende voichden voorscreven.

Item vier pondemaeten weijdlandt, streckende met den westereijndt aenden hoeff 
sloetswal, den noorder zijde aen Kempe Sipke zoons landen, den1444 sijde1445 ende 
oest eijnde in Wernke wiel.
Noch XV pondemaeten weijdlandt, liggende den suijder eijnde ende sijde in 
Werntziewiel, den noorder sijde aen Meijne Broers landen.
Noch dertien pondemaeten weijdlandt, den noorder zijde op den Meers wal, 
den oestereijndt aende Stringen van Ackrum, aende zuijder zijde Aucke Gosse 
weduwe ende Aesghe Gaucke zoon landen aende (f. 177) westerzijde, ende sent 
verhuijert eenen Alle Inthies voor vijff gl. soe het goede jaeren sent, men soe het 
quade [...].1446

Noch vier pondemaeten meeden gelegen bijden Hiem Dijck, met den westerzijde 
streckende aen Hillebrants Broers landen, den suijder eijnde aen Mijnne veer, mit 
den oest eijnde aen Sipke Kempes landen.
Noch derdehalve pondemaeten meeden, den oestereijnde streckende aen Sipke 
Broers landen ende de oesterzijde aende Werren, de wester aen die pastoers voors. 
naestlandit, den noorder zijde aen Agge Douwes landen streckende.
Deese voors. vier pondemaeten weijdtlant met die XV pondemaeten meeden, 
met (f. 178) vier pondemaeten meeden ende oeck II½ pondemaeten meeden, 
sent eenen verhuijert genoempt Gerrit Rijoerts zoon voor X½ golden gulden.
Noch VIII pondemaeten liggende in dat Leechlandt, den noorder zijde Auck 
Gosses naestlanden, de westereijnde streckende aen Meijne Tijepke zoons landen, 
aende oestereijnde streckenden aen Ackrume Stringhen, verhuijert eenen Albert 
Jans zoon voor drie enckel gulden, soet goede jaeren sent.
Noch vier pondemaeten weijdlandt Wlke Ona zoons landen naestgelegen aen 
allen eggen ende eynden, uuijtgesondert de suijder zijde aende [27] patrones 
landen, verhuijert eenen Jan Hans zoon voor twee carolus guldens.

1444  Hierna doorgehaald ‘suijder’.
1445  Later toegevoegd.
1446  Hierna mist een stukje tekst.
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(f. 179) Oldeboorn

Landen ende renten behoerende tot de pastorije van Oldeborn, overgegeven bij heer 
Johannes inder tijt pastoer toe Boorn.

Seggen dat de kercke geen landen offt renten en heeft dan twee gulden losrenten 
uuijtter Wage.1447

Item een fenne van achtien koeganck, gelegen op den Sneck Sloetswall, Jancke 
Douwema erffgenaemen aende westerzijde naestlandit, die pastoers landen aende 
oesterzijde.
Hier toegedaen XXX pondemaeten meedtlandt, vanden welcken die vicarie 
landen van Boorn bijnnen naestlandet aende westerzijde, streckende met den 
oesterzijde op die Sneecks Sloetswal.
Deese voors. landen hebben gebruct meijers als Sijbren Hette zoon, Remck 
Hette zoon ende Peter Tijaerts zoon ende hebbe daervoor te huijer geven dit jaer 
verleden XLIIII flor.
(f. 180) Item noch een fenne van thien koeganck behoerende tot dat corpus, 
Fecke Atte zoon aende oesterzijde naestlandet.
Noch twee koeganck op die Boerenswall, behoerende tot dat corpus.
Item XIIII med meeden van welcke Fecke Atte zoon es naestlandet aende 
oesterzijde, die pastoers landen aende westerzijde.
Deese voors. fenne myt den XIIII med meeden worden vanden pastoers sulves 
gebruijct, geestimeerdt jaerlicx op sestien floreenen.
Item XI med meden streckende met dat west op den Sneeck Sloets wal, met den 
eijnde den voors. pastoers corpus landen (f. 181) ende sent gebruijcket van Gabbe 
Fetzie zoon ende Tijaert coster als meijers, des jaers voor XI karolus guldens.
Noch vier dach mad meeden, die voors. XI madt naestlandet aende suijder zijde 
ende wijlen Jancke Douwema erffgen. aende oest egge naestlandet, ende worden 
gebruijct van Tijaert voors. als meijer.
Noch twee pondemaeten meeden op die Langhe Werren, van welcke Wtzie 
Eelckes zoon is naestlandet aende oester zijde, inden welcken pastoer in questie 
staet met1448 den erffgenaemen van wijlen Wijttzie Tiebbes, dat noch geen huijer 
daeraff heeft ontfangen.
Noch een pondemaete meeden gelegen (f. 182) op die Langhen Werren, Tijebbe 
Samma zoen aende westerzijde ende Arck IJnties aende oesterzijde naestlandet 
ende wordt gebruijct van eenen Pieter Tijaerts zoon voor sestien stuvers.
Noch dertich karolus guldens uut den gemeenen saeten jaerlicx, hier op moet die 

1447  In linkermarge.
1448  Later toegevoegd.
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pastoer holden een cappellaen ende coster buijten scaeden vande gemeente.
Hier ten boven moet hij oock geven den vicarius twaleff postulaeten, noch den 
sangers op Sancte Steffensdach een maeltijt wel costende thien flooreenen.

(f. 183) Landen ende renten vanden vicarie van Oldeboorn, overgegeven bijden 
kerckvoichden nu ter tijt vacerende.

Item int eerste op die Lange Werren XXIIII med meeden, daer Douwe Solke 
zoon den helft van toecomet, verneren tegens den anderen.
Noch XIIII koeganck bijdie buijeren van Oldebooren, daer oeck die voors. 
Douwe die helft aff toecoompt.
Noch derdehalve pondemaeten meeden op Hensse Wallenger Felt. 
Noch drie pondemaeten in dat noorder ferndeel in een saete daer Auck Riorts  
(f. 184) weduwe nu ter tijt op woenet, welcke die bruijckt jaers voor drie 
hoornkens gulden.
Noch sex medt meeden bijden Wansloet, welcke die vicarius altijt heeft gebruijct.
Item acht pondemaeten in dat suijder ferdeel, in een saete daer eenen Jarich 
Douwes zoon op woenet ende bij hem dit jaer voorleeden gebruijct, des jaers 
voor ses hoornkes guldens.
Noch een steedt in die buijeren fan Oldeboorn, daer eenen Wijbren Abbes nu op 
woendt, des jaers voor een gouden gulden.
Bet heeft die vicarius een huijs ende steet,1449 daer hij selven in woent.
(f. 185) Noch heeft die vicarius uuijt elcke groete saete gelegen in Oldeboorn toe 
pachtinghen I½ stuver, uuijt die cleijne een stuver.
Item alle jaeren een offerdach, daer [28] hem alle parren1450 beheeren te offeren 
eenen stuver.
Noch twaleff postulaeten des jaers vanden pastoer.

(f. 186) Landen ende renten behoerende de prebende tot Oldeboorn, twelck den 
erffgenaemen van wijlen Jancke Douwema es jus patronatus.

Item een stuck fenlandt heetende dat Somer Weer, acht koeganck ende acht 
pondemaeten hoijlandt, Ebe Diorre soon erffgenaemen naestlandet aende 
oesterzijde,1451 Kempo Douwes naestlandet aende westerzijde.

1449  Later toegevoegd: ‘ende steet’.
1450  Lees ‘paeren’.
1451  Verbeterd uit ‘westerzijde’.
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Noch ses pondemaeten hoijlandt op die Langhe Werren, tconvent van Hascke 
aende eene zijde naest gelegert, ende bijnnen streckende met eggen ende eijnden 
aen Utthie Eelke fennen.
Deesen voorscreven landen worden gebruijckt van eenen meijer Jacob Willems 
ende geeft daer aff te huijer jaerlicx XVIII flor.
(f. 187) Noch IIII gouden gulden jaerlicxe renten uuijt een saete te Boorn toe 
Poppenhuijsen, daer eenen Douwe Renicx zoon nu op woent.
Item noch een floreen jaerlicxe renten in Sijger Melus saete te Boorn, daer Diorre 
Halbe zoon op woenet.
Item XXIIII stuvers uut Wtthie Eelcke soons saete.
Noch XII stuvers ut Jelt Riemers saete.
Noch XVIII stuvers uuijt Jetthie Barte saete.

(f. 188) [Akkrum]

Landen ende renten der kercke tot Ackrum, bij naemen ende percelen overgegeven 
bij heer Lambert Joichims zoon pastoer, ende Gosse Tijaerts zoon ende Gabbe Jorrits 
zoon, kerckvoichden aldaer.

In den eersten, een stuck maedlandis ses pondemaeten groet, aende noorder 
zijde der pastorie XIII pondemaeten, verhuijert eenen Pijbe Doede zoon met zijn 
consorten.
Item VI pondemaeten opden Marren, aende zuijderzijde van Gabbe Jorrits IX 
pondemaeten, de westereijnde streckende op dat Luttich Deel, verhuijert eenen 
Roloff Jans zoon ende eenen Oeghe Fungers zoon.
Item noch IIII pondemaeten gelegen op die Diepesloets wal tot Gabbe Jorrits 
fenne eijnt, verhuijert Sijbe Haije zoon.
Item drie pondemaeten op dat (f. 189) Sijthuijster Felt, die westereijndt 
streckende aen Minne Jans zoons landt toe Hasckerdijcken, Folckert Folckerts 
zoon huijerman.
Noch anderhalve pondemaete tusschen dat meer ende deel leggende.
Item een pondemaete op Henshuijster Felt, daer die Slachte overgaet.
Item noch een halve pondemaete in Lijsbet Jans landen bijden Slachte, Tijaert 
huijerman.
Item vyff pondemaeten op die Merren, met den noorder eijndt streckende op dat 
Dieps Sloets wal, Dirck Yge zoon huijrman.
Alle dese voors. stucken ende (f. 190) parchelen van landen binnen nu ter tijt 
verhuijert bij droeghe jaeren ende tijden, geen hoeghe waeteren gaende, etlicke 
pondemaete voor een karolus gulden.
Item die patroen heeft noch een golden gulden rente uuijt Bockma saete te 
Nes, daer den pastoer ende vicarie van becomen gewoentlicke memorie ofte 
jaerdelinghe ofte daer voor vyfftien stuvers.
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Noch sestien stuvers uuijt Tijaert Ottes saete tot een jaerlicxe paeskeers.
Item sestien stuvers van een steedt in die buijeren, daer Homme scroer op woent.
(f. 191) Item noch een steedt gelegen aenden kerchoven roester, daer Eesse 
Renicks op woenet.

Landen ende renten der pastorie tot Ackrum, overgegeven bij heer Lambert pastoer 
voorscreven.

Item inden eersten dat bloete posses ofte corpus te wetene een fenne groet sestien 
koegrassinghe, bij quade jaeren de derde part ontlandt, Jorrit Andringha aende 
noorderzijde naestlegert, Gosse Tijaerts zoon aende zijuder1452 zijde.
(f. 192) Tot deese fenne voorscreven behoeren in somma toe gaeder genoempt 
XLIIII½ pondemaete hoijlandts, vande welcke die seventhien pondemaeten 
liggen aende pastorie fenne eijndt, die XIII daer aff op die Meenscharringhe Jeltzie 
Sickes X pondemaeten gelegen aende zuijder zijde, des patroens ses pondemaeten 
aende noorderzijde. Die negen pondemaeten van die [29] voorscreven liggen op 
die Meenssloetsval tot Peecke Fenne eijnde ende die III½ pondemaeten voors. 
liggen met andere III½ pondemaete, behoerende Wtthe Tijaerts zoon salijger 
gedachtenisse naegelaeten erven, op die Meenscarren een pondemate, de voors. 
noch op die Diepe Sloets wal liggende, hietende die Verdollen Pondemaete.
Deese voors. landen ende pondemaeten van fennen ende meden sent voor jaerlicx 
valoer int landtboeck overgegeven voor XXII½ golden gulden ende ses stuvers.
(f. 193) Noch twee gulden renten inden lande daer jouffrou Jelthie ende die 
Prekebroeders dat proces om hebben.
Item een gulden rente in Pieter Gerrits saete in die buijeren tot Ackrum.
Item negen stuvers renten ut een saete, daer Ulbet Tiepke nu ter tijt op woent.
Item negen stuvers uuijt Broer Hoijte saete, de vicario III stuvers daervan.
Item ses stuvers in die saete ter Herne, daer Suijrt Eekes op woenet, den vicario 
de II stuvers daervan.
Item van II huijsteden II karolus gulden.

(f. 194) Landen ende renten behoerende tot die vicarie tot Ackrum, overgegeven bij 
heer Fedde Sytziema virarius aldaer.

Inden eersten, die fenne VIII koeganck groet, liggende de westerzijde aen Atte 
Oene soons landen, die oester zijde an Doije Eelcke landen.

1452  Lees ‘zuijder’.
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Noch acht pondemaeten meeden, liggende op dat Velt, vanden welcken die ses 
liggen aen Doeije ende Uerbe erffgenaemen voors. landen met die oesterzijde aen 
Kempo Sipke zoons landen.
Die twee van die voors. acht liggende bij Doije Acht, ende scheijden voert hem 
selves met een sloet.
Item anderhalve pondemaete opte Grote (f. 195) Marren, die pondemaete 
lecht met die noorder zijde aen Atta Oena soons erffgenaemen landen, aende 
suijderzijde aen Gosse ter Herne erffgenaemen landen.
Item vyff pondemaeten, die zuijderzijde aen Dieps Sloets wal, die noorder aen 
Atte Oene soons landen.
Item seven pondemaeten, Jorrit Andringe landen naestlegert aende oester1453 
eynde, Gosse Tijaerts ande suijder.
Item vier pondemaeten liggende op die Meenscerren, Jorrit Andringa met I½ 
pondemaete naestleger opt oest eijndt ende Gosse ter Herne erven aende noorder.
Item een pondemaete liggende in (f. 196) Allinghe Stringhen, salighe Gosse 
voors. naestlandet aende noorder ende suijder sijde.
Noch anderhalve pondemaete geleghen in Molle Gosselinghe posses, Jorrit 
Andringa naestlegert op de oester sijde, Wlbet Tiepke zoon op die westerzijde.
Item een halve schilt rente uut Melle voors. posses.
Item XVI stuvers rente van Jeltzie Sickes.
Item een schildt uut Gosse Tijaerts posses gehuijert van paeter toe Hascke.
Item XVII½ stuver uuijt Douwe Wattie sate, gehuijert van paeter toe Hascke.

(f. 197) Landen ende renten behoerende tot die prebende tot Ackrum.

In den eersten, een fenne van seven koeganck, als het een guet jaer es, somtijts ist 
nijet meer dan drie oft vier.
Item ses pondemaeten meden, heetende die Langhe Ses, leggende op die Meen-
scherren, den oestereijndt streckende op die Maers wal, die westereijndt op dat 
Deelswal.
Noch ses pondemaeten op die Meenscerren, heetende die Corte Ses, leggende 
met den oestereijndt op den Maers wal, den westereijndt aen salige Otte One 
weduwe III pondemaeten.
Item derdehalve pondemaete meeden op die Meenscerren, die westereijnde (f. 198) 
streckende aenden Deelswal, die suijder zijde aende vicarius vyff pondemaeten.
Item noch ses pondemaeten meeden op die Lutke Merren, die oesterzijde op dat 
Lutich Deels wal, met die noorder aen Tijaerdt Aende soons VI pondemaeten.

1453  Hierna doorgehaald ‘zijde’.
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Item noch acht pondemaeten meeden liggende op die Woltscherren, die 
oesterendt streckende op dat Deelswal tot die Diepe Sloetswall aen Hasckere III½ 
pondemaeten.
Item bet vierdehalve pondemaete meden op die Woldtscerren, die oester eijndt 
op Deelswal, ende lecht op die noorderzijde van Hascker III½ pondemaeten.
Item noch III pondemaeten maeden, liggende aen Hascker VII pondemaeten op 
den noorder zijde, mijt den oestereijndt op Deelswal, (f. 199) die wester aen heer 
Baucke fenne ter Herne.
[30] Item bet es daer acht enckel gulden renten in Boeckema saete toe Nes.
Noch XII stuvers in Vocarden guedt toe Nes, daer Seerp Anla op woenet.
Noch een enckel gulden renten in die achtien pondemaeten meeden, die nu 
onder recht staen.
Deese voorscreven landen sent estimeert ende verhuijerdt bij guede ende quaede 
jaeren, met allen lasten jaers voor XV golden floreen, Jorret Gosses huijerman, 
welcke den penninghen opbrenghet tot profijt eenen Pieter Johans soon saliger 
gedachtenis meester Hans tot Leeuwaerden zijn kijndes kijndt, welcke de voors. 
prebende es (f. 200) gegunt ende gegeven van saliger gedachtenis Georgen Scenck, 
stadthouder Keyserlycke Mayesteyt bij consente Jorrit Andringa, als patroen 
weesende ende vendicerende sic jus patronatus justo titulo1454 met zijn vrunden.1455

[30]

1454  Latijn: zo het recht om een geestelijke met de juiste titel te benoemen, openbaar te verkopen.
1455  Hierna volgen vier blanco folio’s.
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30. Haskerland

(f. 205)1456 [30]
Hasschervijfgae

Nyehascke
Oldehaske
Haskerhorne
Westermeer
Snickswaech

(f. 207)1457 Register vanden geestelycken goeden liggende inde grietenye van Has-
schervijfgae.1458

Eerst de pastorie van Nyehaske.

Item die pastorie van Nyehaske XIIII roeden, streckende van I hofden schaen 
uuijt indie Olde Gauu, Hidde Zuyrts zoon op die oistzijde ende Heijnttie Zijgers 
op die westerzijde met noch negen pondemaeten op die Corte Bant, Gerben 
Oedtz zoon op die westzijde.
Noch XII pondematen buten die Olde Gauu, Oene Auckes op die westzijde ende 
Jelck Tiaerts op die oistzijde.
Noch zes pondemaeten buijten Olde Gauu, Jelck Tiaerts op die westzijde ende 
Zijbo Wijttie zoon op die oistzijde.
Noch vier pondemaeten op die Dracxwal, Kempe Roelofs toe Oldeschoet op die 
zuijder zijde ende die patroen toe Olde Schoete op die noo[r]derzijde.
Noch VI pondemaeten in die Hauercampen, Heynttie Zigers op die oisterzijde 
ende Jorck Beyntties op die westerzijde.
Noch derdehalve pondemaeten op die Cortebant, Iep Ydts opter zuijder zijde 
ende Haske monicken op die noorder zijde gelegen.
(f. 208) Item noch twe pondematen op die Cortebandt, Lolle Baes opter noorder 
zijde ende Wlcke Wuls arven opten zuijder zijde.
Deze voorgenoemde perchelen van landen doen nu ter tijt te huijr jaerlicx XII 
florenen ende XII stuvers.

1456  De folio’s van Haskerland zijn genummerd, te beginnen met folio 205 (de folio’s 201 t/m 
204 zijn blanco) en dan steeds doorgenummerd. Waarschijnlijk is deze nummering later 
aangebracht; de nummers zijn in Arabische cijfers weergegeven.

1457  Folio 206 is blanco.
1458  Het handschrift van deze grietenij is anders dan dat van beide voorgaande grietenijen.
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Andere landen behorende totte kercke ende patroon van Nyehaske.

Item XVI pondematen op Haskeralandt, Rouke Piers zoon opte oisterzijde ende 
Gaettie Ziercks zoon opte westerzijde naestgelandt.
Noch zeven pondemaeten op Haskerlandt, Foecke Tiabbes landt an die oisterzijde 
ende Jorck Folckes aen die westerzijde.
Noch VI pondemaeten op die Cortebandt, Anders Reyntties op die zuijder zijde 
ende die patroon vanden Bandt op die noorder zijde naestlegers.
(f. 209) Noch drie pondemaeten op die Corte Meeden, Yep Idts op die zuijder 
zijde ende die pastorie van [...]1459 op die noordezijde naestlegers.
Noch derdehalve pondemaeten op Banstre Corte Meeden die pastorie van [...]1460 
op die zuijder zijde ende Bolcke1461 Wuls arven op die noorder zijde.
[31] Noch drie koeganck in die Meedfenne.
Noch een roede ende een fierdel in Ydts Jans zaete, Baucke Janckes op beyde 
zijden gelegen.
Noch een roede in Hidde zaete gelegen de voirn.1462 Hidde rontomme gelegen.1463

Dese voorgenoemde parcheelen van landen zijn getaxeert jaerlicx op vier florenen 
ende VII st.

(f. 210) [Oudehaske]

Dese navolgende landen behoeren totte pastorie van Oldehaske inden voorn. grietenye 
gelegen, etc.

Syts Janssen heeft in huere zeven roeden, streckende van die Weenscheydinghe 
tot aen die Gaeuu, Zijbe Witties aen die westerzijde ende die pastoir landt van 
Oldehaske aen die oisterzijde naestgelegen, overgegeven op een floreen.
Noch twee roeden lants in Alle Piers verdolven landt, streckende van die 
Weenscheijdinge tot aen die Gauu, Thie Feddes op die oisterzijde ende Alle Piers 
op die westerzijde naestgelegeert, overgegeven voor een oert golts.
Noch int Aemelandt twee jerden van die Weenscheydinge tot aen die Gauu, Jorck 
Beijntties te beijden zijden naestgelandet.

1459  Niet ingevuld.
1460  Niet ingevuld.
1461  Verbeterd uit ‘Wolcke’. Vergelijk ook met ‘Wlcke Wuls arven’ op folio 208.
1462  Er staat bij vergissing tweemaal ‘de voirn.’; de tweede keer in de tekst weggelaten.
1463  Er staat eigenlijk ‘gegelen’; in de tekst verbeterd.
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Noch die legenstede negen roeden, streckende van die Weenscheydinge tot aen 
die Gauu, die kinderen van Douwe Zijmens zoon op die westzijde naestlegers, 
overgegeven voor XX stuvers.
Noch vijf pondematen mede leggende buijten die Gauu, die pastoir van Oldehaske 
aen die oisterzijde ende Rynttie Hansma aen die westerzijde naestlegers.
Noch ses pondemaeten meden liggende buijten die Leest, (f. 211) die zuijdt 
eijnde streckende aen die Leest, Aen Auckes naestlandt aen die westerzijde, Jep 
Boukes aen die oisterzijde gelegen, overgegeven die voors. XI pondemaeten mede 
voor I½ floreen.
Noch negendehalff pondematen mede liggende bij die Greve, Peke Zuyrts an 
die ostzijde ende Rewert Jorricx op die westzijde naestgelandet, overgegeven mit 
Sibbel Abbes landt voor II floreen ende IIII stuvers.
Noch zeven pondematen mede streckende met die noordereynde aen die Leest, 
Jorrick Beyntties aen die westerzijde ende aen die oistereynde Focke Tiallis, over-
gegeven voor een fl.
Noch III pondematen meden die patroon van Oldehaske toecomende, die zalighe 
Zaerck Tierts gegeven heeft den voorn. patroon, Pijke Zuijrts aen die zuijder zijde 
ende ande noorderzijde Oene Auckes naestlegers, overgegeven met Zacke Tierts 
goete voor een oort golts.
Noch Harinck Therincks XII roeden landts streckende van die Weenscheijdinge 
tot aen die Gaeu, op die oistzijde Emke Folckerts, op die westerzijde Rens Remers 
kinderen naestlegers; de selve heeft noch XVIII pondematen mede liggende die 
(f. 212) Leest, Doede Broers erfgenamen aen die westerzijde ende Zijbrich Aegers 
aen die oistzijde naestlegers, overgegeven op drie floreen.
Noch Jettien Jans zoon VI roeden, streckende van die Weenscheydinge toe die 
Gaeu, Sipke Gosses aen die westerzijde ende Zijbe Wytties an die oisterzijde 
naestleegers.
Noch III pondemaeten meden, leggende bij die Kerde Ryet in Tiael Tiaerts 
uuijtganck, Reijntties Hans op die westerzijde ende Jorick Beyntties op die 
oistzijde naestlegers, overgegeven voor een floreen.

(f. 213) [Haskerhorne]

Dese navolgende landen behoeren totte pastorie van Hasscherhorne.

Eerst een saete landts groot wesende XVIII roeden, die patroon aldair op die 
oistzijde ende Folckert Reiners zooen op die westzijde naestlegers.
Noch XV pondematen meden in Corte Meden gelegen, die patroen aldair an die 
zuijder zijde ende Peka Zuijrts zoon op die noorderzijde naestlegers.
Noch seven pondemaeten op Hornstera Reyd, Foeck Auckes aen die zuijder zijde 
ende uuijt Gauckes erven an die noorder zijde naestlegers.
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Noch vijftehalve pondematen op die Reyd, Jelle Broers zoon op beijde zijden 
naestgelandet.
Noch negen pondematen op die [32] Keringe, Foecke Auckes op beyde zijden 
naestgelandet.
Noch XV pondematen bij die Fluesen gelegen, de patroen aldair aen die zuijder 
zijde ende Reijner Edis erven aen die noorder zijde naestlegers.
Noch vijf pondematen bij die Fluesen, die prebende aldair aen die zuijder zijde 
ende Tiabbe Harings zoon aen die noorder zijde naestlegers.
(f. 214) Noch vierdehalve pondemaeten bij die Fluesen gelegen, Tiabbe Harings 
zoon op die noorder zijde ende Jelle Wijtties aen die zuijder zijde naestlegers.
Noch derdehalve pondemaeten bijde Fluesen gelegen, die prebende aldair aen 
die1464 zuijder zijde ende Folckert Reiners aen die noorder zijde naestlegers.
Noch vier pondemaeten, Douwe Tiaerts zoon an die noorder zijde1465 ende 
Tiabbe Harings zoon an die zuijder zijde naestlegers.
Noch twee pondematen aen dat eyndt van die Grien, Ydts Attis an die noorder 
zijde ende die prebende aldair aen die zuijder zijde naestlegers.
Noch een mansmadt op die Kering, Jelle Broers zoon op die noorder zijde ende 
Teta Gaucke zoon op die zuijder zijde naestgelandet.
Noch een mansmadt bij die Maer, Gernt Hans Feddes zwager op die zuijder zijde 
ende Oene Feddes erven an die noorder zijde naestlegers.
Noch drie pondemaeten bijde Meer, Douwe Tiaerts aen die zuijder zijde ende 
Foeck Auckes an die noorder zijde naestlegers.
(f. 215) Noch een mansmadt, geheet dat Kruin Mansmadt, die prebende aen die 
noorder zijde gelegen.
Noch drie pondemaeten in Hasschervelt buijten de Liets.
Dese voorgaande landen zijn getaxeert op die XVIII florenen.

Dese naevolgende landen behoeren tot prebende in Hasscherhorne.

Eerst XII roeden landes aen die oisterzijde Ydtze Adges aen die westzijde, Yntge 
Jennis naestlegers.
Noch ses pondameten in die Zwage, die oisteynde streckende opdie Groenen-
sloetswal ende op die zuijder zijde Douwe Selckes naestleger.
(f. 216) Noch vijf pondematen in die Zwage, die oisterzijde op die Groenesloetwal 
ende aendie vesterzijde Zijck Rommers erven naestlegers.
Noch zes pondemaeten in die Zwage, de oistereynde op die Greesloetswal ende 
op die zuijderzijde Eijlert Remers naestleger.

1464  Hierna doorgehaald ‘noorder’.
1465  Hierna doorgehaald ‘naestleger’.
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Noch vijf pondemaeten op die Zwage, die oistereijnde op die Sloetswal ende 
Douwe Hoijts zoon er[f ]gen. op die noorder zijde naestlandet.
Noch XIIII pondemaeten bijde Fluesen, die oistereijnde op die Geersloets wal 
ende die pastorie aldair op die noerder zijde naestleger.
Noch vijf pondematen bijde Lutteke Meer, aen die oistzijde Tete Gauckes ende 
Aucke Foppens.
Noch twee pondemaeten bij die Lutteke Meer, die eijnde op die meerswal.
Noch twee pondematen bijde Lutteke Meer, aen die oisterzijde die pastoirs 
landen voirn.
Noch vijf pondematen opt Reijt, die een eijnde op die Meerswal, an die 
zuijderzijde Tette Gauckes naestleger.
(f. 217) Noch anderhalf pondematen op die Meers wal, One Feddes erfgen. op 
die noorder zijde naestgelandet.
Noch twee pondemaeten op Reyte op die Meers wal, op die noorder zijde Bocke 
Douwes naestlandet.
De voors. landen zijn getaxeert op thien floreenen.

Dese navolgende landen comen den patroen van Hasscherhorne toe.

Eerst een saete landts van acht roeden, Zijtge Bottes an die oistzijde ende aen die 
westzijde die pastoirs landen aldair naestlegers.
Noch XII pondematen bij die Fluesen, die pastoirs landen an die noorder zijde 
ende salige Oene Feddens erven aen die zuijder zijde naestlegers.
(f. 218) Noch vierdehalve pondematen landts in Hasschervelt bij Polte Sloet, 
Anske Tiaerts aen die zuijtzijde ende Nanne Piers erven an die noorder zijde 
naestlegers.
Noch VIII pondemaeten bij Tiaerde Meer, Alle Piers aen die noorderzijde naest-
gelandet.
Noch vier pondematen op Reijt, aen die noorder zijde Ydse Attes ende opte 
zuijderzijde Oene Feddes erven naestlegers.
Noch XIII pondameten in die Corte Meden, [33] op die noorder zijde die pastoirs 
landen naestgelegert.
Noch vijf pondematen in Zwage, die oistzijde op die Groene Sloetswal ende aen 
die zuijderzijde die prebendes landen naestlegers.
Noch drie pondematen in die Zwage, die oistereijnde streckende an die 
Groenesloets wal ende ande zuijtzijde Obba Henttes naestleger.
Noch fijf pondematen opt Reyt, Oene Feddens erfgen. an die noordzijde ende 
het eijnde streckende ande Koren Sloetswal.
De voirn. landen zijn getaxeert op negen floreenen.
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(f. 219) [Westermeer]

Dese navolgende landen hoeren totte pastorie van Westermeer.

Eerst de pastorie XV roeden landt breet ende inde lengcte van die Scheijdinge 
ande Waers Eijnde, genoempt Dertich Graeslandt, ende mach voeden omtrent 
achtien koenganck ende gelt somtijt to huijr twee stuver, somtijt nijet, somtijt 
IIII st., Baecke Oene zoon an die oistzijde, Rencke Hauckes mit hoer zoon Juv 
Hranicx zoon naestlegers.
Noch de uuijtganck van dit voorn. landt is groote ses pondematen van die Olde 
Waerseijnde tot aen die Lutteke Meer, an die westzijde Lijckle Renicx zoon ende 
Baicke One zoon aen die oistzijde naestlegers.
Noch dertich pondematen aen een stuck, streckende van die Olde Waerseijnde 
op den Grooten Meers wal, Sicke Meyntie zoons erfgen. op die westzijde an 
Paringh Sloet.
Noch XII pondematen buijten die Maer Tijnghe, Hijlcke Wijbes an die zuijtzijde 
ende Hoyte Buttes erfgen. VII pondematen an die westzijde naestlegers ende 
Hero Ulke zoon een pondemate an dat noorder eijnde.
Noch vyftehalve pondematen buijten de Meer Tinghe, Wlcke Wlcke zoon erven 
mit zes pondemaeten naestgelandet op die oistzijde, Broercke Tiaerts an die 
westerzijde naestleger.
(f. 220) Noch twee pondemaeten ende een halff gelegen an Foppo Wtthijs erfgen. 
landen buijten die Lutteke Meer.
Summa vanden voirn. landen vijf ende vijftich pondemaeten ende die huijre 
vandien is tot VI stuvers jairlicx elcke pondmate.
Summa XIIII gouden gulden.

Dese navolgende landen behoeren totte vicarie van Westermeer.

Eerst twee ackeren bouulandt met XI haet gers liggende indie Vool Schar an die 
wester, Baecke Oenis ende Foppe Wijtties erfgen. aen die oisterzijde naestlegers.
Noch seven pondematen meden binnen die Lutteke Meer, aen die zuijder zijde 
Baicke Oenes, (f. 221) aen die zuijder zijde Here Claes zoon naestlegers.
Noch seven pondematen buijten Lutteke Meer, op die noorder zijde Ulcke 
Meijnes erfgen. naestleger.
Noch seven pondematen, hietende Meuisse Femme, op die oisterzijde Wulcke 
Bottis, Ebel Buttis aen die zuijder zijde, Tete Selckes erfgen. aen die noorder zijde 
naestlegers.
Noch twee pondematen op Grote Meers wal, Baucke Selckes aen die westerzijde 
naestleger.
Noch derdehalve pondematen te westen buijten Banninghe Tynninghe, an die 
zuijderzijde Rinck Foecks ende aen die noorderzijde Emske Folckerts naestlegers.



967

Noch een pondemaete op Joustermers eyndt, aen die noorder zijde Baucke Oenes 
ende an die westerzijde Grioelt Sipkes naestlegers.
Noch IIII pondematen bij die Cromme Gauu, die noorder zijde op die Arme 
Geuus wal ende an die oisterzijde Hoijte Bottis erfgenaemen naestlegers.
Noch VI pondemaeten buyten de Geuu, die oisterzijde op die Kern Sletswal ende 
die zuijder zijde op die Geuuswal.
(f. 222) Noch twee pondematen buijten Banninghe Tynninghe, Broerke Tiaerts 
zoon aen die oisterzijde ende Juv Juys zoon aen die westerzijde naestgelandet.
Noch vyftehalve pondematen op Hasscher Welt, die westereijnde op die Geuus 
wal ende die noorder zijde Epe Buwis erfgen. naestlegers.
Noch vierdehalf pondematen toe weste buijten Banninghe Tynninghe, Haring 
[34] Hernckes aen die oistereijndt ende heer Hilka personna op die Zwaech aen 
die westerzijde naestlegers. 
Summa XI haed gers ende XLVII pondematen meden ende desse voors. landen 
moegen jaerlicx te huyre op breng omtrent X golden gulden.

(f. 223) [Snikzwaag]

Dese naevolgende landen totte de pastorie op Snickzwaich.

Eerst een zaete lants van XIII koeganck ende XXV pondemaeten maeden, aen 
die noorderzijde Douwe Heutes erven ende an die zuijderzijde Joucke Wipkes 
naestlegers.
Noch vijf koeganck ende seven pondemaeten meeden, an die noorder zijde 
Wabba Ottis ende aen die zuijder zijde Oltfaert Jans zoon naestlegers.
Noch IX pondematen meden, Aucke Foppis an die noorder zijde ende Baicke 
Amma zoon aen die zuijder zijde naestlegers.
Noch vijf pondematen, aen die noorder zijde Claes Geltis ende an die zuijder 
zijde1466 Grioeldte Sipkes naestgelandet.
Noch vijf pondematen, aen die noorder zijde Wlcke Uulcke zoon, aen die zuij-
der zijde Simon Taeckes zoon.
Summa XIX floreen ende VI stuvers.

(f. 224) Dese navolgende landen comen den 1467 patroen van Snickswaech toe.

Eerst XXVIII pondematen maeden, aen die noorder zijde Zijbrant Reinerts ende 
aen die zuijder zijde Yts Attes naestlegers.

1466  Hierna doorgehaald ‘Griet’.
1467  Er staat bij vergissing tweemaal ‘den’; de tweede keer in de tekst weggelaten.
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Noch III pondematen in die saete landts daer Olfaert Jans zoon nu ter tijt op 
woont, summa IIII florenen ende vier pondemaete in Aucke Poppis zaete XIIII 
stuvers ende VI pondemaeten in Marten Romkes saete, naestleger aen die noorder 
zijde Hoite erven ende aen die zuijder zijde Pieter Everts zoon.
Summa XXI stuvers.1468

[34]

1468  Hierna volgen acht blanco folio’s.
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31. Lemsterland

(f. 233)1469 [34]
Lempstervijfgae

Oesterzee
Echten
Eesterghae
Follegae
Lemmer

(f. 235)1470 Hier naevolgen de patroens landen tOesterzee.1471

Die patroen tOesterzee heeft X penninge huijer, streckende vanden Meer aende 
Olde tZijl, Tijernne Hedde soon naest aende wester zijde ende Jouthien Taecklis 
aende oesterzijde elck vijf stuvers.

De pastoers landen van Oesterzee overgegeven anno 44den.

Heer Sijbrandt Merckis soon bij een saete landes groet wesende XXII penninge 
huijer, elck penninge es over gegeven voor VII st., Settije Sippes erven naest aen 
de oester zijde ende Ecke Waltes naest aen de westerzijde, streckende van den 
Reen inder zee.
[35]
Noch VI dachmaedt inde Folgeren, elck VII st., Nolle Sijbrants aende oesterzijde 
ende Atte Nollens ende Syne1472 Setties kinderen aende wester sijde naestlandt.
Noch vier dachmaden in Folgeren, elcx seven stuveren, Atte Heeris ande 
oosterzijde ende Poppe Hans zoon aende westerzijde.1473

(f. 236)
Noch IIII dachmaed inde Oestercampen, elck VIII stuvers, Aeytie Oennis aende 
oesterzijde ende Jaije Nannes aende westerzijde.
Noch II dachmaed int Langdeel, elck VII stuvers, streckende van der Maede Rijt 

1469  De folio’s van Lemsterland zijn genummerd, te beginnen met folio 233 (de folio’s 225 t/m 
232 zijn blanco) en dan steeds doorgenummerd. Waarschijnlijk is deze nummering later 
aangebracht; de nummers zijn in Arabische cijfers weergegeven.

1470  Folio 234 is blanco.
1471  Dit handschrift is hetzelfde als dat van de voorgaande grietenij Haskerland.
1472  Naam is niet goed leesbaar vanwege inktvlek.
1473  Deze alinea is later in een andere, cursieve hand toegevoegd. Het lijkt erop dat alle bedragen 

die in de linkermarge staan eveneens later zijn toegevoegd.
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inder zee, Bruijn Hans soon erven ande noerder sijde ende Tibbe Fockis aende 
zuijder zijde.
Noch II dachmaed int Sooth, streckende uuijt den Stoenen sloet inder zee, Sette 
Sippes erven naest aende noorderzijde, Ecke Walts aende suijder sijde, elck VII st.
Noch drie dachmaeden inde Oldehorne, elck X st., aende noerder zijde de Olde 
Zijl ende aende suijder zijde Ecke Waltis.
Noch II dach maed inde Olde Horne, elck XI st., Tiernne Hiddes aende suijder 
zijde ende Nolcke Aeptkes erven aende noerder zijde.
Noch een camp landts bij Feenhuijsen, lecht eensdeels binnen dijck ende ander 
deel buijten dijck.
(f. 237) Ende dese naegescreven VIII penningen es overgegeven op elck register.
Noch VIII penninge huijer in Jolcke Piers saete, welcke onder recht staet, 
streckende van de Reen inder zee, Joucke Deddis aende oesterzijde ende Joutke 
Hilckes aende wester zijde.
Somma XIII½ fl. min I st.1474

Somma sommarum XIII½ fl. min een st., exempt dat in lite1475 staet.
Die voors. pastorie heeft de gemeente te vergeven, heer Sijbrant Merckis possideert 
de selve.

Die vicarie landen van Oesterzee welck heer Hendrick Erwerts zoon nu possideert.

Int eerst XXVI penningen huijer, streckende van den Reen (f. 238) inder zee, 
Poppe Hans aende oesterzijde ende Dodde Sijbrents aende westerzijde, elck 
penningher X st.
Noch IIII½ dachmaed inde Folgeren, Hilcke Jannis aen beijde sijden naestlandt, 
elck dachmaed VIII st.
Noch III dachmaed int Soot, Oenna Buuis erven aende zuijder zijde ende Focke 
Jouckes erven aende noerderzijde, elck IX st.
Noch een dachmaed inde Horne, Wijbren Sijnnes aende suijderzijde, Anscke 
Tenckes erven aende noerder zijde, XII st.
Noch een dachmaed int Langhdeel, Oenna Buuis erven aende suijder zijde, 
Bruijn Hans erven aende noerder zijde, IX st.
Noch VI dachmaed inde Hallen, IJaije1476 Nannis aende oesterzijde, Sijnne 
Gaerre aende westerzijde, elck VIII st. De gemente heeftet te vergeven.
Somma sommarum XIIII fl. ende een oert.

1474  In linkermarge.
1475  Latijn: proces, rechtsgeding.
1476  Lees ‘Jaije’.
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(f. 239) Hier naevolgen de prebende landen van Oesterzee, welcke heer Jan Nolle soon 
possideert. De gemeente heeftet te vergeven.

Int eerst een saete landts XV penningen huijer, Dedde Sijbrens aende oestereg 
ende Jelcke Hans aende westereg, streckende vande Reen inde zee, elcke penninck 
VIII st.
Noch een dachmaedt inde Folgeren, Jette Nollis aende westerzijde ende Nolcke 
Sippes aende oester eg, elck VII st.
Noch drie dachmaed inde Horne, Ecke Sijbrans aende noerderzijde ende het 
jongerschip aende suijder zijde, elck IX st.
Noch II dachmaed inde Horne ende een tweedeel van een dachmaedt, Jotte 
Nollis aende een sijdt ende Nolle Sijbrans zoon aende ander zijde, elck IX stuvers.
Noch vier dachmaed inde Horne, Nolle Sijbrans soon aende een [36] sijde ende 
Ecke Sijbrans aende ander zijde, elck VIII st.
Noch een half 1477 dachmaed op de Dijckstal voor IIII st., Inte Tijercks aende eene 
zijde ende Nolcke Aepckes erven aende ander zijde.
(f. 240)
Noch een dachmaed ende ferndeel inde Broeck, Buue Gerckes een sijde ende 
prebende ander zijden, IX stuvers.
Noch deselve prebende uuijt Tijerne Hidde soon saete, XX stuvers.
Ende IX stuvers uuijt Jeuck Martens saete.
Noch VI stuvers uuijt Sijme Watties saete.
Somma sommari vande landen IX fl. ende een oert III st.
De XXXV st. sent op de voors. saete overgegeven.

(f. 241) Dese naegescreven sijn die jonge pristeren landen van Oesterzee, daer nu 
bedient heer Bencke Dodde soon, ende de gemeente heeftet te vergeven.

Somma XVI½ fl. II st.1478

Int eerst een saete landts X penninghe huijer, streckende van de Meer inde zee, 
Aeyttie Oennis ande oester eg ende de Strengen aende westeregh.
Noch vier dachmaed inde Horne, Anna Enckers aende suijdersijde, heer Jan aen-
de noerder zijde.
Noch vier dachmaeden int Soot ende meendellit met Gelt Bottis IIII dachmaed, 
Botte Jaecles naest aende noerder sijde, Nolcke Epckes erven aende suijder sijde, 
strect van Stonnen Sloet inde zee.

1477  Hierna doorgehaald ‘dickstal’.
1478  In linkermarge.



972

Noch een dachmaed ende een fierendeel inde Broeck, Ebbe Sijnnes erven aende 
noerder zijde, Welmer ende Buue ande suijder zijde.
Noch een dachmad inde Folgeren, Settie Sippes erven aende eestereg, Teeta 
Gabbes erven aende wester eg.
Noch VII dachmaed inde Cromme Warren, Gelt Botte aende westereg, Syttye 
Renties erven aende oestereg.
(f. 242) Noch II dachmaed op de Witte Wornden, Gelt Botte ande noerder zijde, 
Tiernne Hidde soon aende suijder zijde.
Noch III dachmaedt inde Cromme Warren, Jelle Hammis ende Hamme sijn 
broer ande wester eg, Aeijtie Oennis ande oester zijde.
Noch IIII dachmaed inde Oestercampen, Sijnne ende Atte Sijbrants soonen 
oester eg, Jaije Nannis aende westereg.
Noch uuijt Tijerne Hidde zoon saete XX stuvers, IX st. uuijt Janck Martens saete, 
uuijt Sijnne Wattijes saete VI st.
Noch drie dachmaed in Jan Wolbrens saete bij Scoterzijl.

(f. 243) Echten

De patroens landen van Echten sijn dese die hiernae volgen.

Somma XXI fl. III st.1479

Int eerst IX dachmaed leggende op de Luttige Dijck, streckende van Echten veer 
aenden Kerckwech Schotter Utterdijcken, lopende metten eijnde aende oestereg 
ende aende wester eg Meellius Claes erven.
Noch II½1480 dachmaed buijten Meellius Claes Hecsloet, streckende vande 
Hecsloet aenden Kerckwech, aen beijde zijden naest landt leger Mellius erven.
Noch II dachmaeden buijten Tibbe Tsalling Hecsloet, aende oesteg Tiebbe 
Tsalingh, aende westeg Ebe Heres, streckende vanden Hecsloet aende Kampen.
Noch VII dachmaeden op de Kampen, streckende fan den Kerckwech aende 
Bantsloet, aende westeg Peeter Tijs soon, aende oestereg Baucke erven.
Noch V dachmaeden op de Kampen, streckende fan den Kerckwech aenden 
Bantsloet, aende wester sijde Nanne Senckis erven, aende oestereg Dirck Meellius.
(f. 244) Noch IIII dachmaed buijten Bantsloet, streckende vanden Bantsloet aen-
de Olde tZij[l], aende oesterzijde Hebel Douwes erven, aende westereg de pastoer.
Noch drie dachmaed buten Botte Jaecklis Meelwech, streckende vanden 
Meelwech [37] inde Olde Zijl, aende oesteg Baucke Broers, de vicarie landen 
aende westereg.

1479  In linkermarge.
1480  Hierna doorgehaald ‘pon.’.
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Noch drie dachmaed buten den Bantsloet, streckende vanden Bantsloet aenden 
Meelwech, aende oesteg Hanster1481 vicarie landen, ande westeg de pastorie in 
Jobbaegae. Dit voors. derde dachmaed coompt de pastoer ende vicarius van 
Echten toe.
Noch I dachmaet ende meendelit met salige Sijbren Ietties VII dachmaed.
Noch twee dachmaeden in Ecka Wijbrens saete bute Ban[t]sloet, streckende 
vanden Bantsloet aenden Meelwech ende meendellit met ander drie dachmaed 
daer Ecke Wijbrens toe coompt.
(f. 245) Noch I dachmaed ende een firendeel buten Bantsloet, in Feble VI 
dachmaed.
Noch vier dachmaedt buijten Gosse Auckes Meelwech, streckende vanden 
Meelwech aende Olde Zijl, ande oesteg Luijtien Hilckes erven, aende westeg 
pastoer.
Noch uuijt Gerbren Betties saete anderhalve acker landts.
Noch uuijt Rentie Febblis saete VII st. rente.
Noch uuijt Sijbbe Renties saete een halff acker landts.
Noch in Doeyttye Aepckes saete IX st.
XXI fl. III st.1482

In somma XXI fl. III st.

(f. 246) De pastoers landen van Echten, daer nu bedient heer Syuuert Hilcke soon, de 
gemeente heeftet te vergeven.

Int eerst een saete landes groet XII½ acker, streckende van Tijuckemeer ande 
Olde Sijl, Ieucke Edis naest aende oester eg ende de vicarie landen aende wester 
eg.
Noch negen dachmaeden op de Litige Dick, streckende1483 vanden Kerckwech 
aende Olde tZijl, Scorter Wtterdijcken metten ende aende oester eg ende Tijmen 
Willems erven ende Jan Peters erffven aende west eg, ende sijn nochtans tot een 
Heerenwech.
Noch vier dachmaed buijten Bantsloet, streckende vanden Bantsloet aenden 
Meelwech, Schurringgane pastorie landen aende oester eg, Wester Haule pastorie 
landen naest aende wester eg.
Noch drie hofft gras, streckende van Allingsloet aenden Weel, buijten den Hoege 
Wech, Harinck Hilckes erven aende oestereg ende Tijaert Piers zoon erven aende 
westereg.

1481  Waarschijnlijk een vergissing van de kopiist; lees ‘Banster’.
1482  In linkermarge.
1483  Later toegevoegd; doorgehaald ‘strende’.
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(f. 247)
Noch een tweedeel van een acker landts in Mellis Claes saete, ende valt touwandel 
met de voors. saete.
Noch een twee deel van een acker landts in Alle Joest legwaer ende valt touwandel 
met voors. Allen.
Noch een acker landis in Tiettije Boeijs saete ende valt touwandel metde voors. 
Tijettije landen.
Noch VI stuvers rente uuijt Botte Jaeckeles saete, ende een twee deel van een 
acker lands in Walle Sinnes prebende ende meendellit met de voors. prebende 
seven ackers.
Noch in Gosse Auckis saete een halve acker landes ende valt touwandel met 
Gosse erve landen.
Noch een acker landts ende een derde part van een acker in Geella Wijties saete.
Somma sommari XYX1484 fl. II st.

(f. 248) Die vicarie landen van Echten, daer nu bedient heer Alle Hanne zoon, de 
gemeente vergeeftet.

Int eerst groet wesende een saete landts seven ackeren, streckende vanden Meer 
inden Oelde tZijl, de pastorie naest aende oestereg, Epcke Piers soon erven aende 
westeg.
Noch II dachmad buijten Botte Jaeckelis Meelwech, streckende vanden Meelwech 
aende Olde tZijl, de patroen aende westzijde.
Noch V dachmaed buijten Bantsloet, streckende vanden Bantsloet uut inde Olde 
tZijl, de pastoers landen aende oestzijde ende Roesterhaule vicarie landen ande 
west zijde.
Noch een derdepaert min als drie dachmaed buijten Meelwech, meendellit int 
ander zestehalve estreckende vanden Meelwech inde Olde tZijl, Tijab Eedis erven 
ande [38] oesterzijde, Reijnneert Wolters erven ande westereg.
Noch II1485 dachmad op de Campen, streckende vanden Kerck Wech anden 
Bantsloet, Nanne Annes erven aen beijde sijden.
(f. 249)
Noch een derde paert van een acker landts in Mellis Claes saete.
Noch I derde part van I acker landts in Tijbbe Tzallinghs saete oft in sijn oester 
leegh waer.
Noch een derde paerte van I acker inde prebende landen.
Noch een acker in Tijetije Boeijn soon saete.

1484  D.w.z. ‘XIX ½’.
1485  Verbeterd uit ‘een’.
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Noch II deelen van een acker in Geella Wijtijes saete.
Noch een dachmaed inde selve Gella sate.
Noch een acker lands in Boeije Tijemens saete.
Een hoernties gulden rente in Baij1486 Jackelis saet.
Noch in Nanne Tsalinck saete op een halff acker VII stuvers.
Noch in Sibbe Renties saete VII st., dan legge op I derdepaert.
In Marten Epckes saet een halff acker landts, daer coompt de patroen de 
tweedeelen.
Somma sommarum XII fl. X st.

(f. 250) De prebende landen van Echten sijn dese.

Int eerst VII ackeren, streckende vande Allings sloet anden Meelwech met vyff 
dachmaed buijten den Meelwech, streckende vanden Meelwech ande Olde Zijl, 
exempt de XII deelen; daer falt op de pastoers ende vicarius acker, Botte Iackeles 
ande oester zijde binnen den Meelwech, ande westereg Aepke Piers erven buijten 
den Meelwech, de vicarie aende oesteg, Luijtien Hilckis erven ande westeg.
Noch I acker landen in Marten Aepckes saete.1487

Noch een acker in Boeije Tijmens saete, streckende vande Allingsloet ande 
Hecsloet.
Noch II½ dachmaed op de Hallen, streckende vande Bontsloet ande Olde tZijl, 
ander oesterzijde Epcke Piers erven, anden westereg Poppe Nannes.
Noch VII dachmaed op de Haellen, streckende vanden Bontsloet aende Olde 
tZijl ande oest eg Tibbe Fockis, ande west eg Sijbren Poppis.
Somma sommarum XII fl.

(f. 251) [Eesterga]

De pastoers landen van Eesterga, daer nu bij dient heer IJdts Bettije soon, de gemeente 
vergeeftet.

Inden eersten, een saete landts XVIII roeden ende acht dachmaed, streckende 
vanden Reen over de Brecken, Sipke Ansckis ande oester eg, Meijnst Sinnes ande 
westeg.
Noch IIII dachmaed in Bontie Gabbes uuijtganck.
Noch II dachmaed in Jaeckele Ricolts saete.
Noch een dach in Nolla Hanne zoon uuijtganck.

1486  Hierboven is later in een andere hand ‘Botte’ geschreven.
1487  Hierna doorgehaald ‘noch een acker’.
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Noch I dach maed inde Sloetmanne Fele inde Billa.
Somma sommarum [...]1488

(f. 252) De vicarie landen van Eestergae, daer nu bedient heer Cornelis Jacobs zoon, 
de gemeente heeftet vergeven.

Facit XV½ fl. I oert V st.1489

In den eersten, een saete landts XV roeden ende VIII dachmad, streckende 
vanden Reen over de Brecken, Jesck Poppe wedue ander oestereg, Joest Oennis 
ander wester eg.
Noch een hoeffd gras in Tsalling Montis saete.
Noch XXI ensen maed landts op Piers sloets wal.
Somma sommarum XV½ fl. I oert V st.

De prebende landen van Eestergae, daer nu bij dient heer Oedts, de gemeente heeftet 
toe vergeven.

[39] In den eersten, een saete landts XV roeden, streckende van de Reen inde 
Brecken, Atte Heres anden oesteg, Tjerd Douwes ande westeg.
(f. 253) Noch IIII hoffd gras op de Bantackeren, Douwe IJds zoon ande oesteg, 
Sipke Ansckis ande westereg.
Noch een dachmaed buten Brecken, liggende inde Oxcecamp op de sloetswal.
Noch XX st. jaers van Boenck Marcks.1490

Noch XX stuvers van Goey Meynis.1491

Noch een fl. van Hijd Pieters erven.1492

Noch XVIII st. rente in Oester Zingerafeld van Hilcke Harings erven van III 
pondemaeta in de Campen.
Noch iaers een hornties gl. van Eecka Waltis.
Somma sommarum XIII½ fl. IIII st.

1488  Niet ingevuld.
1489  In linkermarge.
1490  Hierna doorgehaald ‘noch’.
1491  Deze regel is in een andere hand later toegevoegd.
1492  Hierna doorgehaald ‘noch’.
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(f. 254) [Follega]

Dese naegescreven seijnt de patroens landen in Follegae.

Int eerst een ponsmaete landts in Eesterga, buijten Breecken in Jonge Jacobs 
saete, foerfalt met Haring Sijbrens.
Noch II½ gulden rente uut pastoers sloet.
Noch een ponsmaete landts in Bencke Sijbrans saete, daer nu questie om es ende 
staet toe hoeff, daer Sicke Piers de kercke hadde geven.

Die pastoers landen in Follegae, daer nu bij dient heer Sijthie Baucke zoon; de 
gemeente vergeftet.

In den eersten, een saete landts XXIIen jerden, die XV fan de Meer doer die 
Brecken in de Ee, dije VII van de Meer inde Brecken, Bonte Hollis ande oester eg 
ende Sijbren Aggis ande westereg.
(f. 255) Noch II dachmaed inde Horne, Anne Wlckis ande oestereg, Hera Renckis 
ande westereg, streckt vanden Breecken in d’Ee.
Noch een ponsmaedte in Lolle Harincks uuijtganck, Lolle Oeges ande oester eg, 
Agge Heres erven ande westereg van de Meersloeten an Here Jouckes erve landen.
Somma sommarum XXIII fl. IIII st.

De vicarie in Follegae landen, daer nu bedient heer Agge Here zoon, de gemeente 
vergeeftet.

In den eersten, VII jerden landts van dij Meer uuijt in de Ee, Pier Jolcke erven 
ande oester eg, Wijpck Sijmens ande westereg.
(f. 256) Noch vier ierden van dij Meer inde Ee, Botta Lollis aen beijde sijden.
Noch een jerde landts in Nan Bontis waer, daer Kerste Ielckes woent.
Noch IX st. uuijt Poppe Jans saete.
Noch een halve jerde landts in Buwe Iggis in Donnijegae, van dij Meer inde Ee, 
Nolcke Aepckes erven ande oestereg, Hoeijt Hinnes ande westereg.
Noch III blancken uut1493 het LitichWaer bij de pastoers huijs.1494

Noch IX blancken uut dat waer daer Hamcke Merckis woent.
Noch I½ st. uut Tot Agges saete, daer Tiamcke Heris op woent.
Noch XIIII blancken ende IIII st. uuijt Taede pelssers waer, deer Walt Aeckis nu 
woent.

1493  Hierna doorgehaald ‘dat waer daer Hamcke’.
1494  In de linkermarge van deze regel staat een kruis ‘X’.
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(f. 257) Noch VIII blancken uut Aedgers waer.
Noch een halve ponsmaete daer toe Horem gegeven heeft.
Noch III ponsmate op de Kneppelen vande Eee, aen Tyert Douwes landen op 
Tzergaest, an dae oestereg Tiampko Heris, ande wester eg Tzergaest manneland.
Somma sommarum XI fl. XII st.

De prebendarius landen van Follegae, daer nu bedient heer Douwe Syttye zoon, de 
vrinden hebbent te vergeven.

In den eersten, negen jerden landts vande Meer inde Ee, Broenne waer ande 
oestereg, Reijn Teetis erven ende Botto Lollis ande westereg met sijn fesskenijen.
Noch III pondemaeten buijten Breecken, streckt ande Ee, de prebende ande 
oesteg, Atte Douwis erven ande west eg.
(f. 258) Noch II pondemaeten buijten Breecken op de Hoernsloets wal, meendelt 
met Jaen [40] Poppis IIII dachmad, de Hornsloet op de oester eg, Ecke Waltis 
ande westerzijde.
Noch een pondemaete uut1495 Nan Bontis waer, daer Kerst Jelcko nu ter tijt 
woent.
Noch een halff jerde landt in Sicke Janckis waer.1496

Noch een halve ierde landts1497 in Suingme waer, meendellit met Atte Heris, 
legende in Eestergae, meijster Sinnes ande oester eg, de prebende in Eesterga 
ande wester eg.
Noch I ponsmate in Bonte Hollis saete.
Noch een hoeft gras op de ackeren in Hoeijt Hannis.
Somma summarum XIII½ fl. IIII st.

(f. 259) [Lemmer]

Dese naegescreven sent de pastoers landen inde Lemmer, daer nu bedient heer Pieter, 
ende de gemeente vergeeftet.

In den eersten, een saet lants ende es groet XII hoeft gras, Taem Hanckis ande 
oester eg ende Hancke Lickelis ande wester eg.
Noch II1498 dachmaed toe fenne eijnden.
Noch een dachmaet inde Hoeeff.

1495  Hierna doorgehaald ‘Jan’.
1496  Deze regel is in een andere hand later toegevoegd.
1497  Later toegevoegd.
1498  Verbeterd uit ‘een’.
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Noch III dachmaed buijten Breecken.
Noch IIII dachmaed inde Groet Campt.
Noch II dachmaed in Claes Camp.
Noch III dachmaed inde Wester Camp.
Noch II½ dachmaed in Hernsck Camp
Noch II dachmaed uutzeth tot reparatie vande verbrande kercke te Lemmer.
De somme vande pastoers ende vicarius landen inde Lemmer sent te samen 
XXV½ fl.1499

(f. 260) Dit naescreven sent de vicarius landen vande Lemmer, daer nu bedient heer 
Folckert, de gemeente vergeeftet selve.

In den eersten, XX½ hoeffd gras inde pastoers saete.
Noch IIII dachmaed buten Breecken.
Noch I½ pondemaete op de westereg Sijnnerts sloet.
Geeft te kennen Claes Heijmis, dat hij heeft gecocht een hoeffd gras van de 
patroen inde Lemmer bij consente de gemeene meente ende voechden, ende es 
op geslaegen bij de bernerder kersse,1500 want de kercke verbrant was ende lach 
onder de voeten ende de gemeente waer selve oeck verbrant. De coep es geschiet 
op den hrechte prijs, angegeven den XXVII februarij anno XVc XLIII.
(f. 261) Geeft oeck des gelijcks te kennen Sipcke Hollis, dat hij heeft gecocht 
van de voechden inde Lemmer, bij consent de gemeente, een pondemaete in 
manieren ende oersaeck als voeren, datum ut supera. Onder stondt gescreven: 
aengeteijckent bij mij ende ondergeteijckent: Anna IJme zoon.1501

[40]

1499  In linkermarge.
1500  Verkoop bij brandende kaars; koper is diegene die het laatste bod heeft gedaan, voordat de 

kaars uitgaat.
1501  De volgende drie folio’s zijn blanco.
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32. Ooststellingwerf

(f. 265)1502 [41]
Stellinckwerff oesteynt

Oesterwolde
Mackinghe
Elsloe
Nyebercoep
Vuchtele
Langedyck
Dombroeck
Opperhaule
Oldebercoep
Deest: Appelsche1503

(f. 267)1504 Oesterwolde1505

Item dit syn de landen ende renthen die welcke tbehoeren tot de pastorye thoe Ooster-
wolde.

Item dat posses dair naest gelandet aen doosterzijde Eyso Abelens, aen de wester-
zijde Roeloff Geygens, ende mitten erfgenamen getaxiert op sess karolus guldens.
De renthen toe Sinte Peter ad Cathedram1506 nae groetheijt die arven, dat eene 
arve een scepel saets, dat ander meer off min gesummiert op twaelff mudde 
roggen ende twaelf mudde haveren.
Soe ys hier mede een mudde roggen Vriesche maete over een arve, geheten 
Loehuijs, is loslyck mit twaelff philippus guldens.
Soe heeft de pastoer uuyt een yder huys vyer tyden des jaers.
Soe synen daer oick ses stede jaertijden, die ander jaertyden ende beganckennissen 
die gaen oft ende comen an, daer is gheen summa van tscryven, want de sommighe 
kennent betaelen ende sommige nyet.

1502  De folio’s van Ooststellingwerf zijn genummerd, te beginnen met folio 265 (de folio’s 262 
t/m 264 zijn blanco) en dan steeds doorgenummerd. Waarschijnlijk is deze nummering later 
aangebracht; de nummers zijn in Arabische cijfers weergegeven.

1503  De gegevens van Appelscha ontbreken.
1504  Folio 266 is blanco.
1505  Het handschrift van deze grietenij is anders dan dat van de voorgaande grietenij; het lijkt op 

het handschrift van Haskerland.
1506  Feestdag van de stoel of cathedra van Petrus; 22 februari.
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Ego Johannes Luydens de Ruynen pastoer, protestor hec mea manu propria.

(f. 268) Dit sijn de pachten ende renthen van de vicarien tOosterwolde van Onser 
Liever Vrouwen.

Item dat posses daer die vicarius is op wonende, getaxiert op drije karolus guldens, 
daer Johan Roelofs aen die westerzijdt is naest gelanden ende Meyle Peers aen 
doosterzijde.
Item die principael pacht ende renthe Petri ad Cathedram ende yder voller bow 
een half mudde roggen.
Item noch is daer over Roeloff Liellens arve troe Vreesche mudde roggen ende een 
Vriesch mudde haveren.

Eyso Heijnes

Dit sijn de renthen ende landen van Sinte Blasius vicarie in Oosterwolden.

Inden eersten, dat posses ghetaxeert op anderhalff karolus gulden, aen de 
noerderzijdt naest gelandet Johan Tiabelens, aen de suyder zijdt Johan Berents.
Noch Matte Trabelens arve, getaxeert op vier karolus guldens, aende noerder zijde 
naestgelanden Boele Ryckeringe erfgenamen, ander zuyder zijdt Johan Gerloffs.
(f. 269) Noch Francko Bolinghe huysstede, mit dat landt getaxeert op twee 
karolus guldens, aende weestzijde naestgelanden Johan Roeloffs, ande oostzijde 
Onse Liever Vrouwen vicarie.
Noch ten Poele dat erfken getaxeert op anderhalff karolus gulden ende vyf 
stuvers, aen doosterzijde naestgelanden Peter Allens, aende westerzijde Claes 
Johan Trabbens.
Eyso Luthiens halve arve getaxeert op twee karolus guldens ende twee stuvers, 
aende noerderzijde naestgelanden Lutghert Lutghens, aende zuijdersijde Eyso 
voers. selfs.
Noch over een acker landts een mudde roggen opden Wester Esch off toe lossen 
mit elven philippus guldens.
Noch over Johan scroers hofstede enen [42] golden gulden, off te lossen met 
twintich gouden guldens.
Noch te Pinxteren eene tijde van ytlick huijs.
Noch over Coep smit een halff mudde roggen, of to lossen mit vyf philippus 
guldens.
Noch over Folker Luttens aerve, een halff mudde roggen of toe lossen mit vyf 
philippus guldens.
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Noch een dachmat hoylandes bij Weper, aende oosterzijde naestgelandet Mette 
Johan Henricks met huer kinderen, aende wester zijde naestgelanden [...]1507 
Franckens.
(f. 270) Noch een roede hoylandes op Duyrswolt.
Noch h[...]1508 bij Venekoeten.
Ego Rodophus Rodophi de Oosterwolden vicarius Sancti Blasii, propria manu 
mea protestor.

Dit zijn de pachten ende renthen toe Sinte Annen vicarie to Oosterwolde.

Inden eersten een stucke hoylandes, gelegen in Jardinger Marck, omtrent een 
pondes maete, daer Assele Franckens aende westzijde naestgelandt is ende Sinte 
Blasius bij dener ande oosterzijde.
Item noch een halff pondesmaete hoylandes, gelegen in Jardingermarck, daer 
Folker Heijnes aen dooster zijdt naestgelandet is ende Hijncke Roelofffs aen de 
westerzijde, tlossen myt vyf philippus guldens.
Item noch acht philippus guldens gegeven van Roeloff Ottens over Knollunge 
Maeth, dat welcken derfgenamen moegen inholden des jaers nyt een half mudde 
roggen ter tijt dat sij de voors. summa van penningen betaelt hebben.
Item noch Bertelt Wolters gegeven een halff pondesmaete hoijlandes, gelegen 
inde Vluchtell Maeden.
Item Roeloff Franckes heeft gegeven een scepel roggen ende een scepel haver des jaers.
Item Willem scoemaeker heeft gegeven een half mudde roggen des jaers over 
Ryckinge guet, tlossen mit vyf philippus guldens.
(f. 271) Item Alydt tNanninghe heft gegheven een half mudde roggen des iaers 
over Loeguet, tlossen myt vyf philippus guldens.
Item Lense Abelens heeft gegeven een half mudde roggen des jaers, tlossen myt 
vyf philippus guldens.
Item Roeloff Benes heeft gegeven een mudde roggen des jaers, tlossen met thijn 
philippus guldens, welcke voers. penningen Folker Everts heeft ontfangen ende 
die renthen is schuldich te betaelen ter tijt de voers. summa mitten renthen 
betaelt wordden.
Item over Herman Allens guet een philippus gulden des jaers, oft tlossen mit 
vierthijnden halven philippus gulden.
Item Johan Doyers gegeven een half mudde roggen des jaers, tlossen met vyf 
philippus guldens.

1507  Niet ingevuld.
1508  Niet ingevuld.
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Item Eyso Heijnes ontfangen vyf philippus guldens, ende daer van tplach te geven 
een halff mudde roggen.
Item Roeloff Janssen ontfangen derden halven philippus guldens, daer van tplach 
tgeven vyf stuvers.
Item Johan Roeloff heeft ontfangen tweentwintich philippus guldens, ende daer 
van tpacht tgeven een eemder gulden ende een keysers gulden.
Item Claes Folkers heeft ontfangen thijn philippus guldens ende daer van tpacht 
tgeven een halven philippus gulden des jaers.
(f. 272) Item Eyso Abelens to Vemkoeten heeft ontfangen vyfthien philippus 
guldens ofte waerde daer guet voer is ende daer van tpachte tgeven des jaers drije 
oert guldens ter tijt de voers. summa mitter renthen betaelt wordden.
Item all dese voers. pachten ende renthen sijnen loslijck myt sodaennige summa 
als daer voer beroert op ytlijck artikel aengaende van Sinte Annen vicarie, daer 
welcken nu ter tijt gheen bedener op en is.
Item dvogeden van Oosterwolde hebben bij heuren eedt gesecht dat daer gheen 
meer karcken gueden sijn dan een halfken philippus gulden tsjaers ende een 
mudde roggen jaerlicx, daermen dlamp mede holt brandende, ende twee roeden 
hoijlanden inde Seggede, weerdich twee stuvers jaerlicx.
Noch Roeloff Franckens gegeven op dOestermaeden twee stucken hoylanden, 
tlossen staen myt elven philippus guldens.

[43]
[Makkinga]

Redditus ecclesiae1509 in Mackum

Item dese landen hier naebescreven zijn behoerende tot die pastorie voers., dat 
posses tot ter weduwe drije weer landes bij roeden gerekent achtentwintich, 
naest gelandt aende oesterzijdt Laurens Martenssen ende aende westerzijde Eyso 
Aybelens zoon ende is in voertijden overgegeven in die gulden renthe drije 
gulden, getaxiert ende oert oft een ygelick roede landes mach opbrengen in huyre 
IIII stuvers brabants.
(f. 273) Item noch vier roeden landes gelegen in Laurens Martens arve ende voers. 
is selven aen beijden zijden daer naestgelandet, die roede landes mach toe huyre 
doen vier stuvers brabants.
Item noch veerthien roeden landes ende twee dachmaet hoylants bijde Kuynder 
gelegen in zalige Jonge Doijen weer, nu Geert Hermensen inde huyre heeft ende 

1509  Latijn: uitkering van de kerk.
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Jonge Doijen erfgenamen selvest an beijden zijden aen de oosterzijdt ende ander  
westerzijde naestgelandes, ende een ygelijcke roede mach opbrengen in huyere 
I½ stuver brabants.

Item twee roeden lants gelegen in zalige Johan Rummerts landt off arve, nu 
zalige Georgien Schencks erffgenamen toebehoert, ende es gegeven voer vier 
ewige jaertijden nae luyt onse missael ende register, daer naestgelandet is aende 
oosterzijdt Eyso Abelens ende aende westerzijdt Henrick Hermensen uuytgaende 
op de Kuynder.
Item noch drije roeden lants gelegen in Johan Hermen zoon landt, Wettinge 
Werrin ghenoempt ende is gegeven van zalige Johan Scrappinge tot een ewige 
memorie tholden inder kercken, daer naestgelandet is Johan Hermes ande 
oosterzijdt ende westerzijdt.
Item noch een dachmat hoylants in zalige Claes Rummerts arve, gelegen bij die 
Kuynder, daer naestgelanden aende oosterzijdt Trijnen Landt genoempt ende 
ande wester zijdt Henrick Hermenssen, ende oick heeft de pastoer daer uuyt 
eenen horentkens gulden, XII st. daer voer tbetaelen.

(f. 274) De mudde pachten

Item twee Deventer mudde roggen over Olde Doijen guedt, nu ter tijt Feddo Doij-
ens ende Hermen Doyens tbetaelen, ende is losse pacht tot Sinte Peter tbetaelen.
Item noch twee Deventer mudde roggen over Abel Dogens arve, nae luyt zegel 
ende brieff, oick losse pacht tho Sinte Peter ad Cathedram, nu Eyso Abelens bytaelt.
Item noch anderhalff Strenwicker1510 mudde roggen over Henrick Hermenssen 
guedt oft landt, opt Zandt genoempt, ende is losse pacht Sinte Peter ad Cathedram.
Item noch een halff mudde roggen over Grete Bruyns arve, nu ter tijt Laurens 
Marten zoon bewoent in eygendom, ende is Vreesche maete, an welcker landt 
naestgelandt is aende oosterzijde Peter Dogens ende ande westerzijde dat weduwe 
landt ende daer heeft de pastoer oick uuyt twee vlemschen, ende is losber.
Item twee sestendelen ende twee leeffbroets, elck broet van zesthien ponden, over 
Hermen Dogens ende Feddo Dogens oft een halff mudde roggen, niet losber.
Item noch een half mudde roggen Steenwicker maete, over Wybe tPrantinge arve 
tOosterwolde, an welcker arve naestlandt is Roeloff tho Nanninge aen beijde 
zijden.
(f. 275) Item een half mudde roggen over Marck Sywerts opt Dunckerbroek, nae 
enen gueden brieff ende van memorie zalige Kerste Hermensen.

1510  Lees ‘Steenwicker’.
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Item noch een halff mudde roggen over Bealt Johan Eyses guedt tho Mackum, 
ende is losse heer komende van een ewige memorie zalige Roloff ten Thye.
Item noch een half mudde roggen over Johan Eysens guedt, ende is losse, oick van 
een ewige memorie Blijde Martens zaliger gedachtenis.
Item noch vyfthien vlemsche over zalige Wiltet Lamberts arve off drije roeden 
landts, ende is nyet losber.
Item noch heeft die pastoer des carspels voers. uuyt yttelick bouhuijs een Vreesch 
scepel roggen, soe mannich inden kerspel is. Indeen daer bouhuysen vergaen dat 
is zijn schade, indien daer meer worden aengebouwet is sijn baete.
[44] Item oick heeft de pastoer voers. vyff boltijden des jaers: Wittendonderdach, 
Pincxteren, Marie Nativitatis, Michaelis, Omnium Sanctorum.
Item van eenen elden doden boeven achthien jaeren, twee philippus guldens ende 
drije pondt wasses.
Item die ewighe jaerwenden nae luyt dat register, ende een guedt kynt sal zijn 
olders begaen, vader oft moeder, jaerlicx myt zesthien pondt broedes ende twee 
pondt boteren, zijn levent lanck. Die anders muchten sterven tot derttich jaeren 
als voers., de binnen (f. 276) achthien jaeren halff achterdaden ende begancksel 
als voers. geregistreert mit een seker ende onseker, gelick mij Meynardo Nicolai is 
gegeunt in mijnen koerbrief pastori licet indigno.1511

Meynardus Nicolai p. in Mackum, Ostende Stellingewerff.

Item dit zijn de renthen ende landen, de behoerende tot Onser Liever Vrouwen vicarie 
tMackinge.

Inden jersten is dat arve breet zesthien roeden landes, welck jaerlicx renthen mach 
omtrent derden halven karolus gulden, naestlandes aen beijde sijden heer Abel 
Eysens, Johan Eysens mit hoer toestaenders.
Item noch twee roeden landts, oick uuytgaende landt, in dat weer van de 
oosterzijdt Johan Lamberts.
Noch I½ roede landes in Sywerts weer aende Venrbueren, welcker mede an dat 
voers. arve gebruyckt wordt.

De landen

Item op Dunckerbrueck een roede landes in Johan Jaerts weer, nu Wicher Roloffs, 
des jaers ontfangen ses stuvers.

1511  Latijn: de pastoor onwaardig geacht.



986

Item noch op Dunckerbroeck drije roeden landen in Johan Eytens weer, nu 
Egbert Sybens ende Roeloff Arelts; nyet ontfangen.
Item een roede landen in Johan Lubbens weer tMackinge, jaers ontfangen vyff 
stuvers.
(f. 277) Item een halve roede landes in Wiltet Lamberts Oesterweer, genoempt 
Alighert Canens Oesterweer, twee stuvers jaer ontfangen.
Item noch anderhalve roede landes in Lambert Wiltes weer, nu Wiltet Lamberts 
erffgenamen, achtenhalven stuver iaers ontfangen.
Item in dat Brugge weer vyfthien voeten landen, nu Rummert Claes, des jaers 
ontfangen vyff stuvers.
Item twee roeden landen in Folker Roeloffs weer, nu Peter Dogens, welcker ick 
Peter voers. verhuyrt hebbe jaers om negen stuvers, soe langhe Peter dat landt 
selve bewoende ende gebruyckte.
Item Eytes erffgenamen inde Venebueren, een Deventer scepel roggen.
Item Wiltet Lambers erffgenamen myt Johan Lambers arve een Deventer mudde 
roggen des jaers ende noch een halff Steenwicker mudde roggen.
Item Rummert Claes arve een Steenwicker mudde roggen jaers ende een halff 
Steenwicker mudde roggen ende een halff Vriesch mudde roggen.
Item Marthen Arelts arve een Steenwicker mudde roggen des jaers.
Item Johan Eysens arve een half mudde roggen de memoria Blijde Merten.
(f. 278) Item Peter Dogens arve een halff Steenwicker mudde roggen ende een 
hoerntgens gulden des jaers.
Item Grete Bruns arve eenen schilt oft twee gulden des jaers ende over dat selve 
arve een Vreesch mudde roggen.
Item Eyso Abelens mit Wiltet Abelens erffgenamen een half Steenwijcker mudde 
roggen over hoer wester weer, ende over dat selve arve een schilt off achtien 
swaentgens stuvers, soe sy seggen.
Item Eyso to Venekoeten des jaers ses stuvers ende een oortken ontfangen, summa 
vyf philippus guldens.
Item Laurens Johans arve, nu heer Georgien Schencks erffgenamen, een half 
mudde roggen des jaers ende bij tijden heer Georgien nyet ontfangen.
Item Johannes Conens arve een halff Deventer mudde roggen jaers.
Item Johan Hermens arve een halff Steenwicker mudde roggen jaerlicx, een scepel 
ontfangen jaers.
Item Dertmaer Aukes arve twaelf vlaemsche [45] ende een licht pondt off elven 
braspenningen jaers.
Item Iohan Lambers tMackinge een halff Steenwicker mudde roggen, ontfangen 
van Claes Albers erfgenamen, heercommende van Herman Henricxs testament.
(f. 279) Item Boele Bunnes ende Grete zijn huysvrouwe een halff Steenwicker 
mudde roggen tsiaers over Heynen landt tMackinge, aende oosterzijde heer 
Georgien Schencks erffgenamen, aende wester zijde Roloff Arelts naest landen.
Item Egbert Sybens op Dunckerbroeck een halff Steenwicker mudde roggen.
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Item heer Abel Eysen ontfangen soevenden halven golden gulden.
Item yttelick huys tot XXVIII omtrent een Vreesch scepel roggen ende yttelick 
huys twee boltyden, yttelijck tijde VIII pondt broets ende een pondt boters, 
yttelick huys een gast roggen ende een gast haverens.

Sic attestor ego Abel Eysens propria manu.1512

De kercke gueden tMackum

Item een mudde roggen jaerlicx over Johan Lambers arve, tlossen mit thien 
philippus guldens.
Item noch een halff mudde roggen over den sulven oick tlossen myt vyff philippus 
guldens, hercommende van een peert.
Item in Peter Dogens arve anderhalve roede lants, daer hij des jaers voer ghijft ses 
blancken, ende mach sij oick daer mede holden.
Een half mudde roggen jaerlicx uuyt Fedde alve,1513 tlossen myt vyf philippus 
gulden.
(f. 280) De voichden seggen bij hueren eedt nyet meer kercken gueden te wesen.

[Elsloo]

Item dit sijn de renthen van de kercke van Elsen.

Item dat posses taxiert jaerlicx op een golden floreen ende op een karolus gulden, 
daer naestgelandt is aende noortzijde Hermen Bertels, aende zuydt zijdt Roeloff 
Hermens erffgenamen.
Item uuyt mijnen arve een scepel roggen Vriesch.
Item olde Johan Blomers een scepel roggen Vriesch.
Item jonge Johan Bloemers een scepel roggen Vriesch.
Item Johan Roloffs II½ scepel roggen Vriesch.
Item Foppe [...]1514 I scepel roggen Vriesch.
Item Johan Claessen een scepel roggen Vriesch.
Item Oltgers arve een scepel roggen Vriesch.
Item Boelen arve een scepel roggen Vriesch.
Item Hermen Bertels arve I½ scepel roggen Vriesch.
Item Alpherts arve II mudde.

1512  Latijn: Zo getuige ik Abel Eysens met mijn eigen hand.
1513  Lees ‘arve’.
1514  Niet ingevuld.
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Item een scepel roggen vander Haer.
Item Annen arve een halff mudde roggen vande Haere.
Item Johan Schamck I scepel roggen Vriesch.
(f. 281) Item uuyt Roeloff Lusinge arve vier Deventer mudde.
Item cleyne Hermens arve een scepel Vriesch ende een spint.
Item uuyt Abele Wolbringe een half Vriesch mudde.
Item Johan Eysens een scepel Vriesch ende twee vlemsche.
Item uuyt Roeloff Wybens arve een scepel Vriesch ende een spint ende een scepel 
haveren.
Item Batte Wolbringe een scepel Vriesch ende twee spint.
Item to Doldersum uuyt Johan Jacobs arve een Deventer halff mudde roggen.
Item noch een halff gulden over Claes Ymmers guet.
Item XXVIII huysen yttelijck V boltyden ende II vlemsche.

Ego Johannes Nicolai pastor, protestor hec mea manu propria.

Item de kercke to Elsloe heeft gheen renthen.

Vicarie 1515

Item dese naebescreven renthen behoeren tot Onse Lieve Vrouwe vicarie toe Esloe1516.

Item de possessie der vicarie elven roeden landen, breet myt syn attinentie uuyt-
gaende landt, daer naestgelanden es aende zuyder Heyne Hensen, aende noor-
derzijdt Eytet Franckens erffgenamen; mach jaerlicx renthen I½ golden gulden.
Item to Doldersum ½ mudde roggen over Jacob Heynes arve.
(f. 282) [46] Jonge Johan Blomes ½ mudde roggen Vreesch maete.
Olde Johan Blomers ½ Vreesch mudde roggen.
Meijne Battens ½ mudde Vreesch maete.
Henrich Foppens een Swolsch mudde roggen ende een Vriesch mudde roggen.
Johan Roloff Lutghens ½ Vreesch mudde roggen.
Foppe Lubbers ½ Vriesch mudde roggen.
Johan Claes arve ½ Vriesche mudde roggen.
Wybe Oetgers arve een mudde roggen ende anderhalff scepel Steenwicker maete.
Francke Boelens arve ½ Vriesch mudde roggen.
Heijne Huyginge arve drije Steenwicker mudde roggen ende een spint.
Herman Bertels arve derdehalf Vreesch scepel roggen.

1515  In linkermarge.
1516  Lees ‘Elsloe’ (ook op andere plaatsen).
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Roloff Hermens arve een Vreesch scepel roggen.
Alphaets arve een Vreesch scepel roggen.
Roloff Hugninge arve een Vreesch scepel roggen.
Abel Haringe arve een Vriesch scepel roggen.
Johan Oetgers arve, daer nu Claes Anders op woent, drije Steenwicker mudde roggen.
Wybe Oetgers anderhalff Vreesch scepel roggen.
Lense Lambers arve anderhalf Vriesch scepel roggen.
(f. 283) Item Roeloff Lutgens arve een Steenwicker mudde roggen ende een 
Vriesch scepel roggen.
Johan Roeloff mit Luytghen ende Gerloff een scepel Vriesche maete.
Johan Schamge anderhalf Vriesch scepel roggen.
Item Otten arve een Vriesch scepel roggen.
Johannes Roeloff erve een Vriesch scepel roggen.
Egbert Roloff erve ses Steenwicker scepel roggen.
Hermen Luytgens arve drye scepel roggen Vreesche maete.
Martens erve drye scepel roggen Vreesche maete.
Eyso Roloff gelde een Vreesch scepel roggen.
Johan Wolbringe ende Yelys arve drye scepel roggen Vreesche maete.
Roeloff Wybens arve ende Vreesch scepel roggen ende een spint roggen.
Eytet in de Reyse twee Steenwicker mudde roggen.
Gerloff Janssen derdehalff Steenwicker mudde roggen.
Altes arve tAppelsche een Vreesche mudde roggen.
Johan Sywerts opde Vuchtloe een Steenwicker roggen.
Item acht ende twintich huysen ytlijck huijs derdehalf tyde, ende van deselve 
XXVIII huysen ytlick huys een stuver.
(f. 284) Hec supra scripta ego Abel Rodolphi, presbiter1517 vicarius in Esloe, protestor 
stilo michi ab antiquo consueto sigilli loco.
Abel Rodolphi presbiter.1518

[Nijeberkoop]

Item dye renthen ende pachten vande pastorye toe Oestnyebercoep.

Int eerste dat erve daer de pastoer op woent, daer aende oosteregge naestgelandet 
is Sybe Peers ende aende westerzijdt Frerick Meynes, mach des jaers doen thuyre 
vyf karolus guldens.

1517  Hierna doorgehaald ‘in Esloe’.
1518  Latijn: Hierboven geschreven, getuige ik Abel Rodolphi, priester vicaris in Elsloo, met mijn 

pen op de plaats van het oude gewone zegel.
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Item zijn pacht vande meente is to Sinte Peter ad Cathedram.
Inden jersten uuyt Peter Jan Claes guedt aengaende van west een scepel roggen 
Vreesche maete, onloslijck, ende een vlemsche.
Item Gheert Roeloffs ghyft een scepel roggen Vreesche maete ontloslick ende drie 
vlemsche.
Item Trabel Rummerts een half mudde roggen Vriesche maete ontloslick.
Item Aucke Peers een scepel roggen Vriesche maete ontloslijck ende drije stuvers.
Item Heijne Luytghens myt syn adherenten een halff mudde roggen Vriesche 
maete ontloslick.
Item Peter Meijnens een half mudde roggen Vriesche maete ontloslick.
Item Upke Foppens een half mudde roggen Vreesche maete ontloslick ende een 
Steenwicker scepel roggen, daer nu ter tijt questie van is oft loslick is oft nyet.
(f. 285) Item Claes Claessen een scepel roggen [47] Vreesche maete, ontloslick, 
daer thoe uuyt1519 vlemschen.
Item Henrick Janssen een scepel roggen Steenwicker maete, ontloslick ende een 
teele vol.
Item Goeverts arve myt syn adherenten een scepel roggen Vriesche maete ende ½ 
mudde haver Steenwicker maete ontloslick.
Item Frerick Meynes een scepel roggen Vreesche maete ende 3 mudde haver 
Steenwicker maete onloslick.
Item Peer Peerssen een scepel rogge Vriesche maete, een scepel haver Steenwicker 
maete ontloslick.
Johan Rummerts een scepel rogge Vriesche maete, een scepel haver Steenwijcker 
maete ontloslick.
Item Sybe [...]1520 een scepel rogge Vriesche maete, drije scepel haver Steenwicker 
maete ontlosbaer.
Item zalyge Luytthien Meynens arve een scepel roggen Vriesche maete ende een 
scepel haver Steenwicker maete ontlosbaer.
Item Lambert Hermens een scepel rogge Vriesche maete ende een mudde roggen 
ende een scepel haver onlosbaer.
Item Peter Aretens een scepel roggen Vriesche maete ende een scepel haver 
Steenwicker maete onlosbaer.
Item Thijs Luytthijens een scepel roggen Vriesche maete onlosbaer.
Item Marckwart Claessen een scepel roggen Vriesche maete onlosbaer.
(f. 286) Item Johan Claessen arve drije scepel roggen Vriesche maete ende twee 
scepel haver Steenwicker maete onlosbaer.

1519  Waarschijnlijk een vergissing van de kopiist. Dit moet een aantal zijn geweest; vermoedelijk 
VIII½.

1520  Niet ingevuld.
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Item daer tho heeft de pastoer des karspels uuyt dgemeente des jaers Nativitatis 
Marie anderhalff mudde roggen onloslick Steenwicker maete.
Noch Odulphi confessoris vande kercke achthien stuvers brabants ende achthien 
hunderen.
Item bit heeft dpastoer uuyt in yttelick huijs voerscreven des jaers vyr boltijden 
ende op yttelick dach vande vier hoochtijden een blanck.

Ego Johannes Nicolai pastor in Oestnybercoep, protestor manus mee proprie scripture 
ut supra.

[Fochteloo]

Item de pastoryen erve op de Vuchtle achthien roeden breet, daer Thijabel Wijers 
and oostzijdt ende aende westzijdt Henrick Garloffs naestlandt, getaxiert op twee 
golden guldens.
Item Sint Peters pacht ad Cathedram XIIII mudde roggen Vriesche maete jaerlicx.
Noch uuyt Lambert Jan Thyssen landt twee coepmans guldens jaerlicx.

Item dpatroens gueden op de Vluchtle.

In Lambert Garloffs landt twee roeden.
In Geze Wolters landt twee roeden.
In Henrick Roeloffs landt sestedalve roeden ende zes roeden op landt.
(f. 287) Item Henrick Garloffs landt neghende halve roede.
In Arp Thijabelens landt derdehalf roede.
In Jan Zywerts landt darde halve roede.
In Lambert Jan Thyssen landt een dachmaet hoylandts ende ½ gulden.
In Reymer Roeloffs landt achte dalve1521 roede.
In Lambert Jan Thyssen landt vier roeden.
In Abel Benens landt drije roeden, ellcke roede getaxiert op anderhalve stuver.
Een dachmat buyten de Laeke.
Thonis Allens drije philippus guldens jaerlicx uuyt zijn arve.
De stellijnck Henrick Roeloff heeft gesegt bij zijnen eedt, dat anders gheen 
kercken gueden en zijn.

1521  Lees ‘achtehalve’.
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Langedycke

Item andt oisterzijdt vande pastorie Lebbert Boelens ende aende westerzijdt Claes 
Janssen naestlanden, getaxiert op twee golden guldens.
Item de pachte ad Cathedram Petrii, darthien mudden rogge.
Item vyfthien huysen, uuyt een yder huys vyfmael jaerlicx ytlykes tydes acht 
pondt broe[t]s ende de vier tyden een pondt boters.

(f. 288) De kercke gueden

Item uuyt Hijncke Jan Konens guedt acht stuvers, jaerlicx tlossen mit vyer 
philippus guldens, dvoicht als Sywert Hesses secht bij zijnen eedt ende bij zijn 
[...]1522 daer met anders toe te wesen.

Dunckebaroeck dpastorie

Dat posses, naestlandet aende oistzijdt [48] Egbert Sybens, ande wester zijde 
Thyabel Hynckens erffgenamen, getaxiert op drye karolus guldens ende een half 
Vriesch mudde rogge uuyt Weylt Wyers arve ende uuyt Arelt Roloeffs arve een 
half mudde rogge.

dVicarie aldaer

Dat posses, aende oistzijdt naestlanden Wycher Roeloffs, aende westzijdt Egbert 
Sybens.
Item noch zesthien roeden landts, aende oostzijdt naestlanden Wybe Fockens, 
aende westzijdt Harmen Jan Roeloffs, getaxeert op anderhalf karolus gulden.
Item twee ende derttich huysen, uuyt een yder huijs een scepel haveren ende half 
scepel roggen Steenwicker maete.

Oeck uuyt een yder huijs vier tijden, ytlyker tijdes acht pondt broets ende een 
pondt boteren. Ende is gheen mortificeert leen als de gemeente siggen, maer uuijt 
gueden wille daer toe gelecht soe lange zij daer op een priester konnen krygen.
(f. 289) Noch gepractizeert de summa van veertich karolus guldens, daer van te 
rente kommen twee karolus guldens.
Item noch een scepel roggen iaerlicx uuyt Arelt Roeloefs guedt.

1522  Niet ingevuld.
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Haule

Dat posses, naestlanden aen beijden zijden djonkers van Eusma, getaxeert jaerlicx 
op twee golt guldens.
Noch sestehalve mudden Sint Peters pacht.
Noch zes coepmans guldens, een yder losslijck myt thien philippus guldens.
Noch ses philippus guldens losselijck een yder myt thien philippus guldens.

Olderbercoep

Die pastorien arve XXIX roeden, getaxeert op ses fl. twaelf stuvers, naestlandet 
aende oistzijdt Cornelis Mensen, de westzijdt Michiel Jansen.
Noch uuyt yttelicke bois huys1523 Petri ad Cathedram een scepel roggen jaerlicx 
Steenwicker maete ontlosbaer, summa thien mudde.
Ende l[...]1524 yttelick huijs drije stuvers1525 summa twee keysers guldens.
Die boc[...]1526 jaerlicx tbytalen Lebuini feen yder bouhuijs een half scepel 
roggen1527 summa IIII.
Noch twee mudde roggen losbaer, dat een myt elven ryder gulden, dat ander 
elftehalf philippus gulden.
Noch een scepel myt drije philippus guldens losbaer.
(f. 290) Noch twee roeden lants in Luytthien Peters landt, daer van thuyre gaet 
een gulden.

Vicarie

Onser Liever Vrouwe vicarie XL getaxiert op IIII fl. VIII stuvers.
Noch sestalve mudde roggen Steenwycker maeten onlosbaer.
Noch IIII mudde aengaende boltyden.
Noch twee mudde van Bauwe Weybers erve losbaer ende een philippus gulden.
Noch drije mudde roggen ende XV stuvers uuyt Thijs Hackens guet ende Anna 
Thyssen.
Noch seventhien fleemschen uuyt Roloff Lubbers erve.

1523  Lees ‘bou huys’.
1524  Niet ingevuld.
1525  Hierna doorgehaald ‘seven’.
1526  Niet ingevuld.
1527  Hierna volgt een onleesbare doorhaling.
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Wy1528 ingesetene opter Haule, myt saempt dye gemene meente aldaer, Claes 
Egbes nu ter tyt stellinck opter Haule ende deWolden fogden aengaende rijcke 
ende alle gelycke, doen condich, vermits desen onser ceurbrieff de welcke heer 
Lubbert geresigneert heeft achte daegen voer Alder Godes Hilligen.1529

Ten eersten dat pastoers erve met huijs, hoff ende heuren annexen mit twee 
dachmadt hoylants, gelegen toe (f. 291) Oisterwolde by dat Kerckpat, noch een 
madt hoylandes op Hilligemaet zonder voerweyde ende naeweyde, noch in Claes 
landt vijer roeden hoylants ende in Johan Michiels lant III½ roeden hoylandts 
ende in Roeloffs landt drije roeden hoylants.
Item dit zijn die gelt renten: Jan Wyberts stede twee carolus guldens, den dach te 
betalen tot Sint Jans midtsomer;1530 noch Jan Bernts stede anderhalff philippus 
gl. of anderhalff mudde rogghe, noch de selve stede acht stuvers tot Sint Joannes 
midtsomer; noch Marten Foppens stede vyff ende twintich stuvers Sint Joannes 
midtsomer; noch Claes Eghberts erve, daer [49] Abel Brals op woont, twee 
keysers gl. toe Sinte Marten1531 te betalen; noch een philippus over arve daer 
Jan Hendricx ende1532 Jan Deenys op wonen; noch een philippus gl. op Johan 
Gerres, ende1533 Grete1534 Ruytenbors woent, de dach van betalinghe Sinte Jan 
midtsomer; noch een philippus gl. de welcke Jan Wybens heeft op syn lant toe 
Sinte Andries1535 te betalen; noch Johan Wybens dardehalve philippus gl., den 
dach van betalinghe toe meye; noch over dach van betalinghe tot Sinte Marten; 
noch over Eghbert Jans arve dardehalve philippus gl. jaerlijcxe renten, dach van 
betalinge Sinte Lambert;1536 noch zes ende vyftich vleemschen van lantrente, 
daerde pastoer dhoylanden selffs van gebruijckt van de oplanden, dach te betalen 
tot Sinct Peter.1537

Item XXI steden yder een keyes schepel rogghe jaerlycxs toe Sinte Peter ende 
Marten stede een kees halve mudde1538 of een halve philippus gulden.
Item XXI steden, yder vijer bollen des jaers, een yder bolle (f. 292) twee stuvers, 
ende jaertijden vijer stuvers, van olden dooden ende de achterdaden van olden 
dooden twee keysers gl., ende tusschen veerthijen of achtijen jaeren halff 

1528  Hier begint een andere hand.
1529  D.w.z. op 24 oktober.
1530  24 juni
1531  11 november
1532  Hierna is een (onleesbaar) woord doorgehaald.
1533  Hierna doorgehaald ‘Jacob’[?].
1534  Later toegevoegd.
1535  30 november
1536  17 september
1537  29 juni
1538  Hierna doorgehaald ‘rogghe’.
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achterdaeden, de onjarige kinderen twee vleemsschen, die een de pastoer ende 
dander de patroen; oeck de boeckinge buyten carspels; noch over Jan Garres ende 
Grete erve een philippus gulden, de dach van betalinghe Translacio Martini.1539

Hijerentegens sal ons die pastoor Goodes woort leeren oprechtelycken ende van 
quaden straffen ende ytlicke sijn carrecht doen, hy sy jongh oft oldt, die gehene 
die opde Haule woenen naar ordinantie der Hilliger kercken, als hy hoert; alsoe 
verre, als daer enijge onwillich is, zoe mach de pastoer hem met de stellinck van 
stonden aen aff rechten, al dinck sonder arch.1540

[49]

1539  4 juli
1540  Hierna volgen vier blanco folio’s.
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33. Weststellingwerf

(f. 297)1541 [49]
Stellinckwerff westeynd

Wolvega Peperga
Sonnega Blesdyck
Nyetryne Steggerden
Oldetryne
Spanghe
Scharpeziel
Munnickebuyerum
Oldelemmer
Nyelemmer
Nyeholtwolde
Oldeholtwolde
Opperydsaert
Oldeholpade
Nyeholpade
Nyebercoop1542

Beul
Noortwolde
Finckegae
Peperga1543

Blesdyck1544

1541  De folio’s van Weststellingwerf zijn genummerd, te beginnen met folio 297 (de folio’s 293 
t/m 296 zijn blanco) en dan steeds doorgenummerd. Waarschijnlijk is deze nummering later 
aangebracht; de nummers zijn in Arabische cijfers weergegeven. Op sommige plaatsen, zoals 
bijv. de folio’s 339, 403, 413 en 419, is een gedeelte van de oorspronkelijke nummering 
zichtbaar, echter niet duidelijk leesbaar.

1542  Achter de plaatsnaam staat een kruis.
1543  Plaatsnaam is later doorgehaald.
1544  Plaatsnaam is later doorgehaald.
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(f. 299)1545

Wolvegae 1546

Dit zijn die landen ende renthen der kercken van Wolvega in Stellinckwerff west-
eynde.1547

Inden eersten, vyfthien roeden daer die weeme op staet, streckende vande 
Landtscheydinge inde Lende, aenden oest zijde Sincte Nicolaus vicarie, aende 
west zijde Pieter Claes erffgen. naest landet, zijn getaxeert op thien oft elff 
philippus gulden, ander tyden min ende ander tyden meer.
Item noch vyff roeden landen inden karspel Nyetryne, mogen jaerlijcx vier 
philippus gl. min I oert, welcke landen voors. liggen meendeelich myt Gosse 
Karstigens ende Pieter Karstigens arffgen., aende oest zijde Riommert Gellens 
arffgen., aende west zijde Sincte Anthonis vicarie in Sonnegae, streckende vanden 
Lantscheydinge aenden Olden Dyck, soe meer oft min nae die jaeren zijn.
Item twe olde schuytenstal landen op [50] Vresenbroeck aende oest zijde vanden 
Marcksloet, elck dachmat geestimeert op achtien stuvers.
Item dat Paessche offer is elcke vuerstede eenen stuver brabans, getaxeert die 
somme op twee philippus gl. ende een oert.
Item elcke olde doode daer aff heeft die pastoir drye keysers guldens ende twee 
pondt wasses. Ende van een binnen achtien jaeren halff achterdaden.
Item van een kindt te eerden een halff pondt was ende I stuver brabants.
(f. 300) Item een kindt sal zijn olders begaen alle jaer met XVI pondt broets ende 
twee pondt botter, soe lange als daer een kindt van leeft, ende andere erffgen. tot 
dartich jaeren.

Sincte Pieters pacht

Aucke [...]1548 arve is schuldich den pastoer jaerlijcx een scepel roggen.
Item Gosse Claes erven geeft tjaers I scepel roggen.
Item Synke Lamberts myt zijn broeders kinderen achte roeden, een scepel roggen.
Item noch Synke voors. myt zijn broeders kinderen een arve van XIIII, I scepel 
roggen.
Item Reyntigen Pieters arve geeft tjaers drye scepel roggen.
Item Huyge landt een halff mudde roggen.

1545  Folio f. 298 is blanco.
1546  In linkermarge.
1547  Dit handschrift lijkt hetzelfde als dat van de voorgaande grietenij.
1548  Niet ingevuld.
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Item Katryne Benens erffgen. XXIIII roeden, geven drye scepel.
Item Jacop Pieters arve geeft jaerlijcx een ha[l]ff mudde.
Item Gherloff Meynnes erffgen. een arve geeft een scepel.
Johannes Piers zoon arve een halff mudde roggen.
Albert Gosskens arve een scepel.
Cornelis Gossens landt I scepel.
Warner Gerbets oft schroer I scepel.
(f. 301) Jacob Pieters landt, daer Mens Jans zoon op woent, I1549 scepel.
Pieter Tgabbens landt, I scepel.1550

Pier Steffens XVIII roeden, II scepel.
Poppe Heynnens huysfrouwen arve, I scepel.1551

Alke Nytters arve, I scepel.1552

Foppe Lobbens landt, I scepel.
Auke Nytters landt, daer Marten Wolters op woent, I scepel.
Tyde Pieters arve, I scepel.
Jacob Pieters landt, daer Tys Geers op woent, I scepel.1553

Item Pieter Wolkens twee arven ende gheven twee scepel.
Anna Hannes landt, I scepel.
Jacob Pieters1554 arve, geheeten Peer Abelens landt, I scepel.
Synke Lamberts arve, van XVIII roeden vyff spynt roggen.
Peer Hannens landt, een scepel.
Keer Sywert landt, een halff mudde.
(f. 302) Claes Cleys arve, een scepel.
Lubbert Jan Lubberts zoon, een halff mudde.
Peter Claes erffgen. een arve, ende geeft een scepel.
Gosse Gossens landt, een halff mudde.
Tysso Rieyntgens arve, II scepel.
Focko Claes zoon landt, I scepel.
Peter Gollens met Gosse Meynnes kinderen een arve, ende geeft drye scepel.
Hendrick Permenst arve, een scepel.
Cleys Cleys zoon landt, twee scepel.
Peer Hannens arve, dat hij nu bewoent, III scepel.
Swane Jan Lubberts een arve, dat gheeft I scepel.

1549  Later toegevoegd.
1550  In linkermarge staat een kruis met (in moderne hand) de opmerking: ‘Zie hierna [?]’.
1551  In linkermarge staat een kruis.
1552  In linkermarge staat een kruis.
1553  In linkermarge staat een kruis.
1554  Hierna doorgehaald ‘landt’.
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Coenders Engbers landt, I scepel.
Lambert Jacobs landt, I scepel.
Peer Henricks arve, I scepel roggen.
(f. 303) Henrick Permenst seven roeden ende gheven I scepel roggen.
Jan Claes Prellens landt, I scepel.
Katryne Steffens erffgen. een arve, ende gheeft I scepel roggen.
Frans Benens acht roeden, geheeten Errens landt, I scepel.
Frans Benens, daer hij op woent, gheeft een scepel.
Peter Vreesse ende Lubbe zijn suster, tsamen I scepel roggen.
Rommert Gellens erffgen. achte roeden, I scepel.
Peter Gellens landt, dat Jan heer Gheers bewoent, een halff mudde roggen.
Item noch drye huyssen bijden kercken te Wolvega gelegen, staen op gheen zeker 
renthen om de reparatie.
Item onse patronaersse Sancta Maria Magdalena, drye roeden landts gelegen 
in Wolvega, streckende vande Landtscheydinge inde Lende, naestlandet aende 
oest zijde Lambert Jacobs, aende west [51] zijde Frans Benens, moegen renthen 
tusschen twee ende drye gl.
Item noch heeft onse patronesse een nye schuyttenstal landen op Vresenbroeck 
bijden Marcktsloet, mach renthen omtrent eenen golden floreen.

(f. 304) Hier nae volgen die renthen van Sincte Nicolaes vicarie binnen der kercken 
van Wolvega.

Inden iersten, Auke Nytters arve: I½ philippus gl.
Gosse Claes landt: ½ philippus gl.
Acht roeden aen die westzijde Gosse voors.: ½ philippus gl.
Syntke Lambers myt broeders kinderen landt: ½ philippus gl.
Huygen landt ghenoempt: ½ philippus gl.
Reyngen Peter Ellens landt: ½ philippus gl. ende een ½ oert gl.
Jan Claes arve: ½ philippus gl.
Katryn Beenens arve III oert gl. II st. I duyt brabants.
Jacob Peters ½ gl. ende IIII st. een oertken st. van dat landt bij hem liggende 
aende oest zijde.
Gerlyff Meynens landt: ½ philippus gl.
Karsgyns Ellens arve: ½ philippus gl.
Albert Goskens landt: ½ philippus gl.
Cornelis Gossens myt zijn adherenten: ½ philippus gl.
Warner Garbrants myt zijn adherenten: ½ philippus gl.
(f. 305) Noch Jacob Peters arve: ½ philippus gl.
Peter Tyalbens destyts woent: ½ philippus gl.
Peeter Steffens arve: ½ philippus gl.
Alke Nytters des tijts woenachtich is, ½ philippus gl.
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Kers Zywers ende Peer Hannes tsamen, ½ philippus gl.
Claes Cleys arve: ½ philippus gl. ende ½ oert gl.
Lubbert Jan Lubberts zoon III oert gl.
Peter Gollens arve: ½ philippus gl.
Peter Hantkens ende Lubbe Jan Rolyfs landt: ½ philippus gl.
Frans Beenens arve: ½ philippus gl.
Vroucke Hans landt: ½ philippus gl.
Jan Wyghghers genoempt: ½ philippus gl.
Hendrick Peter Meys zoon arve: ½ philippus gl.
Peter Hendricks landt: ½ philippus gl.
Lambert Jacops arve: ½ philippus gl.
Conert ende Bennen landt: ½ philippus gl.
Hanne Peer Sywerts arve III oert gl.
(f. 306) Cleys Cleyssen zoon myt zijn adherenten I philippus gl.
Noch Hendrick Peer Meynts zoon arve: ½ philippus gl.
Noch Peter Gellens arve: ½ philippus gl.
Focke Claes zoon landt: ½ philippus gl.
Eyse Reyntgen zoon arve: ½ philippus gl.
Gosse Gossens arve: ½ philippus gl.
Peter Claesen zoon arffgen. landt: ½ philippus gl.
Syntke Lamberts arve: ½ philippus gl.
Noch Jacop Peters arve: ½ philippus gl.
Anne Hanne Sybrants arve: ½ philippus gl.
Peter Melchen ende Dycken arve: I philippus gl.
Noch Peter Tyabbens arve: ½ halve philippus gl.
Noch Aucke Nytters arve: ½ philippus gl.
Item Foppen ende Anne Claesens dochters: ½ philippus gl.

Dese voors. renthen liggen landt aen landt doer tgheheele dorp voors.

Landen totter voors. vicarie behoirende.

Inden iersten, thien roeden landts liggende int karspel voors. (f. 307) streckende 
vanden Lantscheydinge hen inde Lende, naestgelandet aen die oest zijde Lubbert 
Jansen ende westzijde die pastoryen landt, gewaerdeert op ses oft seven philippus 
gl., soe die jaergangen zijn.
Noch seven dachmadt hoylandts op Vreesenbroeck, drye op dat Oessbroeck, 
twee tusschen zijlen ende twee op das Wessbroeck gelegen, zoe die landen daer 
streckende, ende zijn van prijs jaerlijcx elck dachmat achtien st., bij tijden min 
bijtijden meer, soe die landen dan gelden.
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Noch dat derde pont was van een olde doode ende die ghylden jaerwanden, soe 
vele als die vicarie voors. daer aff mach komen myt den pastoer.1555

Andere renthen ende pachten die gegeven zijn tot Sinte Anthonis altaer in Wolvegae 
voors.

Inden eersten, vier roeden landts gelegen inde Olde Trijne, meendelijch myt 
Henrick Hinnes uutgaende lant.
Item noch een mudde rogge des jaers loslijck [52] over Fraencke Riengers guedt 
toe Oldeholtwolde.
Item noch een schilt te betalen myt achtien stuvers over Reykolt Geers huys 
bijden kercken.
Item Dyrck Haes
Claes Reynkens } tsamen eenen schilt.
Condert Engbers
(f. 308) Item Claes Prellens eenen carolus gulden gegheven, ende licht over 
Karstgen Tijts guet.
Item Tyde Peer Tijdens een mudde rogge.
Item Gherrytgen Albers een philippus gl. ende licht over Anna Sybrants guet toe 
Wolvega.
Item Jacob Lt.1556 Jans een mudde rogge.
Item Hanna Peer Zywers eenen halve gl. ende betaelt jonge Cleys.
Item Peer Hannes eenen philippus gl. ende een mudde rogge.
Item Vrouke Gerbrens een mudde rogge over Anna Sybrans guedt in Wolvega 
loslijck.
Item Marten Peers: I½ g. fl.
Item noch anderhalven gulden over Henrick guedt toe Nyeholtwolde daer een 
besegelde brieff van is.
Item Jan Lubbers eenen halven gl.
Item Albert Nollens gheeft tjaers uut zijn huys twee gl. elck van XXVI stuvers.
Item vyff schepel rogge over Tyde Peters landt te Wolvega daer een brieff van is.
(f. 309) Item Peer Steffens eenen halven gl. licht over Katryne Claes Peer Arens 
landt te Nyeholtwolde, dat sall betalen Frans Beenes toe Wolvega.
Item Reyntgen Karstgens eenen halven gl.
Item Elle Peer Karstge eenen halven gl., ende licht over Karstgens Tijs guedt toe 
Nyelemmere.
Item Peter Ellens arffgen.: ½ scepel roggen.

1555  In linkermarge staat een kruis.
1556  Volgens Van Leeuwen zou dit een afkorting van ‘Lutken’ kunnen zijn.
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Item noch vierdehalve roeden landts gelegen toe Wolvega in Peer Abelens ween 
uuytgaende lant, mach jaerlijcx renthen II½ flor.

Sonnegae 1557

Hier naevolgen die goeden, landen ende renthen totter pastorien van Sonnega be-
hoirende.

Inden eersten, dat wemelandt XII roeden, naestgelandet aende oester zijde Hart-
gen Pyerssen myt zijn huysfrouw, aende wester zijde Conradus Johannes uuyt-
gaende landt, ende hebben selffs in dat gebruyck, ende mach wel gelden ter huyr 
IIII gl., een tyt min ende een tyt meer.
Item twee roeden landts min een vierendeel in Karste (f. 310) Gheers, aen doester 
zijde Peter Tymens huysfrouw ende zijn erffgen., aende wester zijde Rommert 
Jans Tytgen acht st. te huyr, soe min oft meer.
Item XIII voeten landts in Jan Meyloffs wer.
Item XV roeden landts inden Nyetryne, int westeynde over den Olden Dyck, 
aenden wester zijde Jan Pyer Clankes arffgen., aende oister zijde Hayko Meynens 
arffgenaemen IIII gulden, mach comen op een tijt min ende op een tijt meer.
Item op dat Westerbroeck in Sticht buten Ossenzyl een schuttenstal landts II 
gulden, soe min soo meer.
Item een nye schuttenstal tusschen zijlen in Sticht II gulden, een tijt min op 
ander tijt meer.
Item X off XII, II oft drye min off meer in dit karspel van Sonnega kan men 
winnen oft verliesen, sullen gheven ende betalen alle jaer II sestendeel rogge, dit 
is voles spynt Camper mate.
Item een yegelijck huys sal geven offt betalen vier zieltyden, te weeten acht pondt 
broots ende een pont botteren.
Item te midwinter op Karsdach een yegelijck huys sal geven een vlemske dagelijcx 
payment.
(f. 311) Item sal de pastoir wederholden de clock reepen ende dat wasbrant opden 
hoge altaer en oyck holden wyn ende misbroot totten hoghe altaer.
Item de pastoir sal hebben van een yegelijck olden doode III schilden, eenen 
schilt te betalen met XVIII st. dagelijcx ende drye pont was; binnen XVII jaeren 
hals1558 achterdaden.
Item starfft er een onjarich kindt ½ pont was ende I st., de beganckenisse totter 
maentstont ende totten jaertijt [53] XVI pont broots ende II pont botteren tot 

1557  In linkermarge.
1558  Lees ‘half ’.
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dartich jaeren ende een kindt soe lange alst levet, na costuyme ende gewoente 
vanden landen, ende willent nu ter tijt nyet geven noch betalen.

Andere landen, gueden ende renthen der prebenden van Sonnega toebehoirende.

Inden eersten, seven roeden landts myt dat huys, aen die oestzijde naest legert 
Reyntken Gabbens kinderen, aenden west zijde Jan Tyden met zijn wyffs kinderen 
III gulden.
Item noch twee roeden landts ende een vierendeel gelegen inden arve, daer 
Reyntgen Martens nu ter tyt op woent, I gulden.
Item noch ses roeden landts gelegen inden Nyetryne, aen de oest zijde naestlegert 
Wolvega pastorie, aenden west zijde Dode Pyers kinderen, III gulden.
(f. 312) Noch een halff dachmat hoylandt gelegen inden Nyetryne buten bijden 
Lende.
Item een golden gulden tjaers van Jacop Gerloffs myt zijn kinderen ende Jacob 
Jannes achterlaten kinderen myt hoer moeder.
Item uuyt Jan Tytken arve twee mudde rogge tjaers ende een hoernken gl., aenden 
oest zijde naestlegert her Karste Jans ende aenden westzijde her Sybrant Gossens 
ende Meyne Peter Ellens kinderen.
Item vyff scepel rogge tjaers uuyt Peter Tymens arve daer nu ter tijt op woent Iacle 
wedue myt haer kinderen, aenden oyst zijde naestlegert Jacob Peers, aen de west 
zijde de pastorie in Sonnega.
Item noch uuyt elck bouwhuys een schepel rogge ende daer thoe XVI pondt 
broots ende twee pondt botters vanden eygen arffden.
Item noch een philippus gl. tjaers uuyt dat arve daer Reynken Marten nu ter tijt 
op woent, aende oestzijde naestlegert Rommert Jellens kinderen, aende west zijde 
Reyntken voors.
Noch eenen philippus gl. tjaers uuyt een arve dat Marten selve toebehoirt, negen 
roeden aen twest naestlegert Peter Peters zoon myt zijn tostanders.

(f. 313) Nyeuwtryne 1559

Dese navolgende landen ende renthen behoiren totter pastorye van Nyetryne.

Inden eersten, XVI roeden landts ende drye schutenstal uuyterdicks toe besit 
der possye,1560 daer aen de west zijde bove gelegen Mens Franssen aerffgen. ende 
aenden oistzijde de prebende ende de eene schutenstal aenden west zijde Swane 

1559  In linkermarge.
1560  Lees ‘pastorye’ ?
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Tyden aerffgen. ende aenden oistzijde Swaene Garwers erffgen., de ander twee 
schutenstallen Grete Steffens uuyterdyck.
Dit te samen getaxeert up thien keysers gulden, het mach nu noch minder vallen 
alst het nu wel gesien is.
Item noch eene roede lants1561 inden Nyetryne, naestgelandt Jacob Gheerlfs aen 
de oist zijde ende de kercke in Sonnegae aenden west vanden Schene anden Olde 
Dycksloet, getaxeert op X st.
Item noch een roede inden Nyetryne vanden Olden Wech aenden Olden 
Dycksloet, medelijck gelegen Tyde Hessel landt, getaxeert V st.
Item noch anderhalve olden gulden in Peter Eevers sate.
Item noch anderhalve olden gulden in Olde Jan Lamberts sate.
Item noch XLII flaems uuyt Monkebueren pastorie.
Item noch uuyt alle roeden landts vanden Nyetryne uuyt elcke roede drye doyts 
ende vijer tijden bollen (f. 314) van sommige huysen, ende die de bollen geven, 
zijn vry van thien roeden voors. drye doyts.
Item noch twee delen van XVIII voeten landts in Sonnega in Jan Meyls landt, 
daer van heb ick jaer van genoeten een par schoen, het selve staet noch in sequester.
Dit selve is cleyn van incompst als omtrent XV oft XVI keyssers gulden als dattet 
wel van noode is unye te doen.

Dit is tgene dat de kercke oft patroen heeft inden Nyetryne.

Inden eersten, een stucxken landts met her Peter in Sonnegae gemeyn, gelegen 
aende oistzijde der pastorye ende [54] aende west zijde Hanne Renckens zoon 
naestlegers, twelck tjaers ter huyre doet eenen gouden gulden.
Item noch een roede landts met die pastorie oft pastoir gemeyn, gelegen myt 
dandere eene roede voors., welcke tjaers ter huyre geldt X st.

Andere renthen vander vicarien inden Nyetryne, de welcke her Thomas Tymens zoon 
nu ter tijt bedient.

Inden iersten, VI roeden landts getaxeert op drye keysers gulden, daer her Thomas 
voors. nu ter tijt op woent.
(f. 315) Item noch III hornkens guldens van Jacop Hans te Oldelemmer.
Item noch III horntkens guldens van Lobbe Hanne Gerlofs inden Oldetryne myt 
zijn erffgen.
Item van Jacob1562 Peer Luytgens in Sonnegae III horntkens guldens.

1561  Later toegevoegd.
1562  Later toegevoegd.
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Noch van Lambert Peter Garwers inde Oldetryne een mudde rogge Kamper 
mate.
Item van Cleys Jacob Jans zoon inden Oldetryne een halff mudde rogge oyck 
Kamper mate.
Item van Idse tymmerman in Sonnegae XIII st., ende en hebbe ick her Thomas 
voors. daer van nyet geboert.
Item noch van Cleys Peerkens in Wolvegae XIIII st., ende en hebbe oyck daer van 
nyet gebuert.
Item van Aucka Baris ende Reynst zijn wyff een achtendeel roede botter, te lossen 
myt XV philippus gl.

(f. 316) Oldetryne 1563

Dit zijn die goeden ende1564 renthen van der pastorie inde Oldetryne.

Inden jersten, seventhien roeden landts, daer dat weemhuys ende Sincte Niclaes 
vicarie huys tsamen op staen, uuytgaende vande Lantscheydinge tot int Maersloot, 
op die oistzijde Jucke Cleys ende aen die west zijde Jan Tijdens mit Pier Geerlooffs 
erffgenaemen naestlegers, de welcke mette naebescreven meermaeden nu ter tijt 
gelden XXVIII philippus gulden.
Item opte meermaeden een cleyn stucxken van vyff dachmaet, streckende suydt-
west ende noordt oist, aende oistzijde Pier Steffens erffgenaemen, aende westzijde 
Nyttert Foppens naestlegers.
Item anderha[l]ff roede in zekere landen, daer nu tertijt eenen Andries Mertens 
op woent, toebehoirende Johan Hessels kinderen1565 oft zijn erffgenaemen.
Item drye vierendeels van een roede gegeven voor drye erfflijcke jaerwenden, 
hercomende van Naercke ende zijn vader, waer op plach op te woenen eenen 
Taete.
Item ses roeden lands uuytgaende bij Joannis sloet, daer Hardy nu woent, Anne 
Tzywerts op die oistzijde ende op die west zijde Merten Cleys naestgelegen.
Item een roede landts inde Nyetryne, hercomende van heer Kersten olde vader.
(f. 317) Item die pastoir gheeft die vicarie van Sincte Niclaes altaer alle jaeren op 
Sinte Martens dach inden winter vier davidts gl., vierentwintich stuvers voorden 
gulden gerekent.
Item deselve pastoir1566 moet besorgen alle jaer wyn ende broet totten hoogen 

1563  In linkermarge.
1564  Hierna staat in de tekst ‘L’; mogelijk heeft de kopiist ‘Landen’ willen schrijven.
1565  Er staat bij vergissing ‘knideren’; in de tekst verbeterd.
1566  Hierna doorgehaald ‘met’.
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altaer ende totter communicatie vanden vier hoichtyden, ende voir die siecken 
ende gesonden, ende moet insgelijcx besorgen ende onderholden die clockriepen.
Item die kerckvoechden vander kercken geven den pastoir alle jaer te Palmen 
eenen philippus gulden ende een pont was voor sommige renthen die zij hem 
schuldich waeren van een mudde rogge ende van vleemschen tjaers, alsoe met 
hem overcomen etc.
Item die pastoir moet alle tijt holden als opt hooghe altaer gecelebreert wordt, 
twee wasse kerssen waervan een geconsacreert wordt tot een Paesche kersse.
Item op sekere thien roeden lands, Ferdwen Lant geheeten, daer Peter Lobbens 
op woent, dardehalff spynt roggen aerfflijck.
Item uuyt Eylck Kersten landt, daer nu Pier Rykels op woent, een halff mudde 
roggen min een halff spynt.
Item Pier Clauckens landt, daer Jacob Annis nu op woent, een halff scepel roggen, 
aerfflijck.
Item Hanne Martens landt, daer Claes Jacobs nu op woent, een halff mudde 
roggen.
(f. 318) Item Sywert Pier Tijdens landt, daer Anne nu op woent, twee sestendeel 
rogge, erfflijck.
Item Hanne Martens landt, daer hij nu selff op woont, een schepel rogge.
Item Reyner Cleys landt, daer nu Ricolt Willems nu op woent, een scepel roggen, 
loslijck.
Item op Andries Martens landt drye scepel roggen die loslijck waeren, die [55] 
welcke innegelost zijn ende weder aengeleght te Nyeholtwolde nae uuytwysinge 
zegel ende brieff.
Item twee erfflijcke jaerwenden in Gosse Boyinge arve, daer nu Claes Jan Claessen 
op woent, hercomende van Gosse ende Gaerdike zijn wyff.
Item vier arfflijcke jaerwenden ende een halff scepel roggen erfflijck opt landt 
ende arve daer Johannes Cleis zoon plech te woenen, van die Frawen geslachte 
hercomende.
Item Gaerdicke Meyens die plecht te woenen daer den Dyck nu licht uuytgaende 
ende heeft daer gelecht een arfflijck jaerwende naeden olden register.
Item vyff erfflijcke jaerwenden ende een scepel roggen op Tyde Hanne Geerloffs 
arve, gegeven van eenen geheeten Reyne Cleys voor hem ende zijn wyff ende haer 
drye kinderen.
Item twee erfflijcke jaerwenden gegeven bij Wabbe Lensens voor hem ende zijn 
zoene, de welcke Pier Tijdens over gelecht heeft optte arve daer (f. 319) Lobbe 
aen die wester zijde ende Meynst Honinge aende wester1567 zijde naestgelegen zijn 

1567  In dit fragment wordt abusievelijk tweemaal ‘wester’ genoemd; waarschijnlijk zal één van 
beide aanduidingen ‘oester’ moeten zijn.
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ende Cleys Pieters erffgen. zijn tselve schuldich te betalen, want Cleys heeftet gelt 
daer van ontfangen alst bewyselijck is.
Item Alle Grevens heeft gegeven een erfflijcke jaerwende op Marten Howynge 
arve ende twee sestendeel roggen opt landt bij westen van Tyalle Pier Sinnens, 
welck nu hebben Reemt Reytke Gabbens erffgen. in Sonnegae.
Item Fridze Grevens zoon landt, dat nu Peter Hanckes zoon heeft, drye arfflijcke 
scepel roggen ende Fridze heeft daer selffs opgeleght een arfflijcke jaerwende ende 
een pont was voor tHeylighe Sacrament alle jaere te Palmen te betalen.
Item daer Reyncke Cleys woent twee arfflijcke jaerwenden, hercomende van Jelle 
Volckes ende Felcker Tedwens etc.
Item Cleys Pieters zoon twee erfflijcke jaerwenden daer hij dat gelt voor ontfangen 
heeft, als die erffgen. wel weeten, van Gosse Kerste Claes in Wolvegae etc.
Item Pieter Gerwers zoon affgen. twee, daer Tyman zijn soene woent, een erfflijck 
halff mudde roggen.
Item Marten Hannen Geerloffs zoon landt, daer nu woent Hendrick Hermens 
zoon, ses olde vlaemsschen oft ses stuvers. Ende vier olde vlaemsschen van tlandt 
daer hij die helfft van heeft ende erffgen. is. Die ander helfft, te weeten die andere 
vier olde vlaemschen, behoirt tegeven die vicarius in Wolvegae, want daer liggen 
acht olde vlaemsschen op.
(f. 320) Item achte olde vlaemssche opt landt daer Marten Hannes nu op woent.
Item twee erfflijcke jaerwenden daer nu Pieter Martens zoen ende Tyman Jans 
zoon woenen, elck eene.
Item Pier Doedens zoon landt daer Roeloff met zijn moeder nu woent, een halff 
mudde roggen, arfflijck.
Item Pier Sywerts zoon daer nu Aucke woent, een erfflijck mudde roggen ende 
een jaerwende.
Item een erfflijck scepel roggen ende een jaerwende, daer nu olde Tyman woent.
Item een sestendeel rogge opt landt daer Andries Jacobs Gerloffs zoon woent 
ende hem van zijn ouders te boele gegeven is.
Ende dat ander sestendeel roggen licht opt landt daer bij twelck Joannes Claes 
zoon erffgen. hebben.
Item noch twee sestendeel roggen op die vier roeden lants, die de vicarius van Sinte 
Dionisius altaer heeft, die Jan schroer daertoe gegeven heeft uuyt dOldelemmer.

(f. 321) Landen ende renthen van Sinte Nicolaus altaer welck een vicarie is inde 
Oldetryne.

Nota, dat desen prebende ofte vicarie mitten naevolgende vicarie van Sint 
Dionisius bijden Hoechw. heeren den bisschop van Leeuwerden is geunieert ende 
daerop bijden Hove op huijden brieven van placet verleent. Actum den XXVIIden  
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januarii anno XVc een ende tzeventich. In kennisse van mij, ter ordonnantie 
vanden Hoven, <ondertekend:> M. Heijmans.1568

Inden iersten, darthien roeden lants uuytgaende van die Landtschene tot inde 
Lende, aende westzijde Andries Lamberts zoon erffgen. ende aenden oistzijde 
Reyntgen Gabbes erffgen., de welcke nu gelden darthien philippus gulden ende 
hebben gedaen acht gl. naeden loop van jaeren.
Item vier davidts gulden uuyt die sate daer die pastoir nu ter tijt op woent, den 
gulden met vierentwintich stuvers te betalen, erfflijck.
Item anderhalff philippus gl. aen landtrenthen op die Meermaeden gelegen, [56] 
bij salige Nyttert Foppes erffgen.
Item een brieff van dardehalve mudde roggen Camper mate, tjaers uuyt derffve 
daer Mathijs Sasschers op woent in Sonnegae.
Item sestehalve roeden lants gelegen aen ghene zijde van Joannis sloet uuytgaende 
lant, dewelcke Hardy in gebruyck heeft, doen nu vier philippus gulden.
Item van Rykelt Willems zoon dartich stuvers tjaers.
Item van Merten Hannis zoon ende Marten Cleys zoon tsamen eenen gl. tjaers.
Item noch twee roeden landts daer salige Taete Alberts zoon op plecht te woenen.
(f. 322) Item Anne Tzywerts zoon XI st. tjaers.
Item Peter Andries zoon met salige Nyttert Foppes erffgen. seven stuvers tjaers, 
uuyt seven roeden daer Peter voors. nu ter tijt op woent.
Item uuyt darve daer salige Pier Gerloffs op gestorven is, anderhalve philippus 
gulden tjaers.
Item daer thoo een eerlijcke ende redelijcke woeninghe.

Andere landen ende renthen Sinte Dionisius vicarie inde Oldetryne toebehoirende.

Nota, dat desen vicarie mitten naestvoirgaende vicarie van Sint Nicolaus bijden 
Hoechweerdigen heeren den biscop van Leeuwarden is geunieert ende daerop 
bijden Hove brieven van placet op huijden verleent. Actum den XXVIIden januarii 
anno XVc een ende tzeventich. In kennisse van mij, ter ordonnantie vanden 
Hoven, <ondertekend:> M. Heijmans.
Inden iersten, twaelff roeden lants, uuytgaende landen aenden oistzijde Rentgen, 
aenden oist1569 zijde Claes Baires erffgen., doen nu ter tijt elff philippus gulden 
ende hebben eertijts ses philippus gulden gedaen.
Item noch vyfftehalve roeden, gelegen bijden twaelff roeden voors.

1568  Dit fragment is later in linkermarge toegevoegd. Matthijs Heymans was secretaris van het 
Hof: Vries, ‘Kânselarijpersoniel Hof fan Fryslân’, p. 67.

1569  In dit fragment wordt abusievelijk tweemaal ‘oist’ genoemd; waarschijnlijk zal één van beide 
aanduidingen ‘west’ moeten zijn.
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Item drye schutenstal uuyterdickx, welcke landen zijn gelegen int kerspel van 
Nyetryne, waer van die twee scutenstal gemeyn zijn myt Aucke Baires ende dat 
derde scutenstal is naestgelandet opte oist zijde her Sywert ende op die westzijde 
Aucke Baeres.
(f. 323) Item vyfftehalve roeden met die schutenstallen ende mit die twaelff 
roeden voors.
Summa doen nu ter tijt vierentwintich philippus gulden ende hebben eertijts 
gedaen sesthien philippus gulden.
Item over Brechte Wolters arve gelegen int karspel van Sonnegae, sestehalve 
hornts gulden.
Item noch twee horntkes gulden over Lolcken arve, gelegen te Oldelamer.
Item Hanne ende Steffen Branke geven tsamen oyck twee horntkes gulden.
Item jonge Jan Peter Everts zoon te Oldelamer eenen horntkes gulden.
Item noch vier roeden landts bij Joannis sloet gelegen op die westzijde.
Ende heeft die selffte vicarie een eerlijcke wooninge met eenen uuytgank ende 
met een spijcker.

(f. 324) Spange 1570

Dese nabesceven landen ende renthen behoiren totter pastoirie in de Spange.

Inden jersten, vier acker landts met een olt scutenstal uuyterdijcks aende oistzijde 
Andries Peters, aende westzijde Hanne Peer Sywerts erffgen., streckende vande 
Landtscheydinge inde Lende, dwelcke gelden tjaers XV philippus gulden.
Item noch twee acker landts gelegen int Brede Weer ende myt stalmade daer 
buten aen gelegen, aende westzijde Hessel Vos erffgen., aende oistzijde Katryne 
Lywes, streckende vanden Olden Wech inden Lende, dwelcke gelden XII 
philippus gulden tjaers.
Item anderhalff acker landts in Jan Ysbrants landt, aenden oistzijde Here Martens, 
aenden westzijde Gherryt Jacobs naestlegers, den welcken gelt eenen philippus 
gulden tjaers.
Item een halff acker landts in Andries Jans landt op de Weteringe Walle, aenden 
oistzijde Andries voors., aende westzijde Jacop Lamberts naestlegers, welcken gelt 
XV st. tjaers.
Item II erfflijcke jaerwenden in Jacop Lamberts landt.
Item noch twee erfflijcke jaerwenden int Breede Weer.
Item noch II erfflijcke jaerwenden Rebbens landt.

1570  In linkermarge.



1010

[57] Item ses erfflijcke jaerwenden in Jonge Jans landt.
Item een erffelijck mudde roggen tjaers toe Paessen over Wybe Sywerts landt.
(f. 325) Item een heele thiende too1571 Ysselhamme over Dyewers lants.
Noch een halve thiende in Buncken landt.
Noch een halve thiende in Henrick Alberts landt ende dese thienden gelden II gl. 
tjaers ende zijn erfflijck.
Item een vierendeel botters in Andries Benens landt, inne te lossen dertich golt 
gulden.
Item een achtendeel botters losslijck myt XV golden gl. in Bene Vos landt.
Item een achtendeel botters over Ancke Barens lant toe Oldeholpade, losbaer myt 
XI½ golden gulden.
Item uuyt ytlijcke huys seven stuvers oft vier bollen, noch omtrent dertich 
jaerwenden.
Item noch van een olde doode vier horns gulden.

Landen ende renthen behoirende de kercke inden Spanghe.

Inden iersten, eenen philippus gulden tjaers over Gharwert Lamberts landt, 
losbaer.
Item dertich stuvers tjaers losbaer over Peter Goykens II dachmat uuyterdycks, 
gecofft van Vraucke Henricks, gelegen buyten dycks achter Gerryt Jacops.
(f. 326) Item noch neghen stuvers in Dycke Claes Martens landt, erfflijck.
Item thien horntkes gulden tjaers gelegen in Scarpenzeel, over Harttye Peers 
landt, die welcke erfflijck zijn.
Item noch een oert philippus gl. int Breede Weer gelegen, erfflijck.
Item eenen halven philippus gulden over Hessel Vos lant, losbaer.
Item anderhalff dachmadt uuyterdycks inden Nyetryne, aenden oistzijde Peter 
Everts erffgen., anden west zijde Hilcke Wybes erffgen. naestlegers, streckende 
vanden Olde dyckstel inde Lende, twelck gelt III gl. tjaers.
Item noch eenen gulden tjaers in Andries Jans landt, losbaer.
Item noch eenen gl. tjaers in Jan Ysbrants landt, erfflijck.

Landen ende renthen van Onser Liever Vrouwen vicarie inde Spanghe

Inden iersten, vier acker landts daer dat huys op staedt, aenden oistzijde Hanne 
Peer Sywers erffgen., aenden westzijde Dycke Claes Martens naestlegers, streck-
ende vande Lantscheydinge inden Lende ende gelden thien philippus gl. tjaers.

1571  Doorgehaald ‘over’.
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(f. 327) Item thien emder gl. tjaers erfflijck ende noch II philippus gl. losbaer, 
gelegen over dat Kercken landt genoempt, aenden oistzijde Andries Benens 
erffgen., aende westzijde Andries Jans naestgelegen, streckende van die Lant-
scheydinge inde Lende.
Item noch een mudde rogge tjaers losbaer over Here Martens landt.

Die landen ende renthen vande prebende inde Spange

Inden iersten, een dachmat lants myt de hoofftstede daer dat huys op staet, 
aenden westzijde Alt Makens, aenden oistzijde Vroucke Jonghe Jans naestlandet, 
streckende vanden Wech aende ackeren, tghelt II philippus gl. tjaers.
Item vier golt gulden erfflijcke renthen tjaers opt alder westeynde van Blesdyck, 
daer Wyckaert op woent.
Item II philippus gulden losbaer in Dycke Claes Martens landt.
Item eenen philippus gulden tjaers losbaer in Bene Vos landt.
Item een vierendeel vat botters, losbaer mit viertich philippus gulden in Here 
Martens landt.
(f. 328) Item noch een mudde roggen tjaers losbaer met X golden gulden over 
Here voors. landt.
Item noch eenen golden gulden tjaers1572 losbaer over Here Martens landt.
Item eenen philippus gulden tjaers in Garwert Lamberts lant, losbaer.
Item noch eenen philippus gl. tjaers in Janthen Tyen landt, losbaer.
Item noch XVIII stuvers in Gherryt Dubbelts landt te Scerpezeel, losbaer.
Item noch eenen halven golt gulden in Lyse Jan Gerloffs lant, lossbaer.
Item eenen halven philippus gulden tjaers in Hessel Vos lant, losbaer.
Item noch eenen philippus gl. in Andries Benens lant oyck, losbaer.

(f. 329) Scarpenzeel 1573

Dese navolgende renthen behoiren totter pastorien vanden dorpe van Scarpezeel in 
Stellingwerff westeynde.

Inden iersten, de pastorie streckende [58] vande Lantscheydinge inden Kunder 
met een halff scutenstal in Betgen landt, aende suydtzijde Harger Pyers ende 
anden noordtzijde de vicarie naestgelandet, Suane Pyers erffgen. doen jaerlijcx 
XXXI gulden.

1572  Later toegevoegd.
1573  In linkermarge.
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tHoff gehoort het rappoort vanden commissaris accordeert den ingesetenen 
van Scherpenzeel dit eerste percheel van een halff schutenstal in Betgen landt te 
mogen vercoopen, mits naegaende den ordonnantie op stuck van alienatie der 
kercke ende geestelicke guederen gemaeckt. Actum den XI julii 1595.1574

Item XII st. uuyt het erve daer Tyde Hessels nu ter tijt op woent.
Item noch twee cop botter uuyt Peter Vos landt inde Spange.
Item twee erfflijcke jaerwenden te Munnekebueren, daer Jan Gysbers nu op 
woent.
Item noch eene inde Spange, daer Peter Guetgens op woent.
Item van elck huys VII stuvers.

Renthen totter kercken van Scharpenzeel behoirende

Inden iersten, eenen emder gulden uuyt zeker erve daer Andries Jans zoon op 
woent inden Spange.
Item eenen halven gulden losbaer uuyt Meyne Andries lant.

(f. 330) Landen ende renthen de vicarie van Scerpenzeel toebehoirende.

Inden iersten, een erve daer Pieter Jacobs op woent, streckende vanden 
Landtscheydinge ande Olde Maedsloet, Wobbe Jan Wolbers weduwe aende 
noordt zijde ende Andries Claes lant aenden suydt zijde naestgelandet, ende geldt 
jaerlicx XIX guldens.
Item een erffken daer der vicarien huys op staet, streckende vande Lantscheydinge 
aen Suane Piers erffgen.landen, opt noordt Lickele Hannis ende Here Renkes, 
opt suydt de pastoirie naestgelandt, geldt jaerlycx XII gl., ende daer gaet uuyt1575 
een achtendeel botter jaerlijcx.
tHoff van Vrieslant gehoort het rappoort vanden commissaris accordeert den 
ingesetenen vanden dorpe Scherpenzel tot opbouwinghe van hun kercke. Dit 
percheel lants ofte erftcke daer der vicariehuys op staet geldende jaerlicx XII gl. 
te moegen vercoopen mits naegaende den ordonnantie opt stuck van de alienatie 
der kercke ende geestelijcke guederen gemaeckt. Actum den XI julii 1595.1576

Item noch twee postulaets gulden uutter kerckenlant te Munnekebuerum.

1574  Deze alinea is later in de linkermarge toegevoegd.
1575  Later toegevoegd.
1576  Deze alinea is later in de linkermarge toegevoegd.
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Landen ende renthen vander prebende in Scarpenseel de welcke nu ter tijt vaceert.

Inden jersten, heeft de voors. prebende vier gulden in Dircks Alberts zaete, de 
welcke gebuert wordden bij Lickele Hannis, Here Renkes, Jochym Ydsis mit hoer 
consorten.
Item het gewalt vanden zaete daer Peter Nellen op woent, twelck gegeven heeft 
eenen jonge Jan Gerbrans (f. 331) genaempt, waerop die vrinden woenachtich 
waeren ende hebben gesproken met recht voerden Eerbaeren grietman Lubbert 
Lickelis, seggende dat hijt al gegeven hadde dat hij hadde, soe ist geseyt dat de 
voors. prebende solde hebben vier gulden ende een oert, waer tsaecke dat zij 
bedient wordde bij eenen priester, ende waert tsaecke dat ze nyet bedient wordde, 
soe solden dese voors. renthen wesen tot behoeff ende proufijt vanden kercken 
des selves kerspels.
Item noch IIII gulden renten uuyt Peter Nellen erve, dewelcke gebuert wordden 
van Peter Cleys zoon erffgen.
Item noch vyff ende vyfftich st. inden Spange in Jan [...]1577 erve, de welcke gegeven 
zijn bij eene vrouwe Karsken genoempt, op welcke renten haer dochter, Pyercke 
geheeten, gesproken heeft, ende ist vermoet dat zij soude gecregen hebben X 
golden gulden inden hant myt vier oft vyff gulden van ontcosten daer om gedaen, 
ende daeromme zullen dese voors. renthen blijven totter prebenden voors., 
indien zij bij een priester bedient wordt, indien nyet zullen wesen tot behoeff 
ende profijt van de timmerringhe der kercken oft tot ander noodruchticheden 
der selver kercken.
Item noch eenen halven gulden losbaer rente int lant, Andries Claes landt 
genoempt, den welcken gebuert wordt bij Wolter Jacops.

(f. 332) [59] Munnekebuerum1578

Dese naevolgende landen ende renthen behoiren totter pastorien van Munnebuerum.1579

Inden iersten, heeft die voors. pastorie VI acker landts streckende vanden 
Lantscheydinge ende uuytgaende tot inden Kunder, Lubbert Lickelis met Rencke 
Jacops aende oistzijde ende [...]1580 myt Andries Zijnes ende zijn consorten 
aenden westzijde naestgelandet, ende vallen op dese VI acker voors. twee dachmat 
uuterdijckes.

1577  Niet ingevuld.
1578  In linkermarge.
1579  Lees ‘Munnekebuerem’.
1580  Niet ingevuld.
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Item noch VI acker gelegen int selve kerspel streckende uuyt die Lantscheydinge 
ende uuytgaende in die Kunder, Tyerck Piers myt zijn broeder Jaerich aenden 
oistzijde ende Wytge, zalige Aetge Heynes naegelaten weduwe myt Andries Jans 
zoon erffgenaemen aende westzijde naestgelegen.
De rente vanden voors. XII ackeren mitte voors. twee dachmat uuytterdycken 
bedraecht ter huyere die somme van XX philippus gulden. Ende vanden eene 
VI ackers landts, her Peters landt genoempt, heeft daer uuyt die pastoirie vanden 
Nyetryne twee ende viertich vlemssche.
Item noch eenentwintich stuvers uuyt Anne Wytghes landt nae inhouden vanden 
missael.
Item noch VI stuvers uuyt Hanne Piers landt, daer Hanne nu ter tijt op woent.
Item heeft de voors. pastorie uuyt elck acker1581 vanden lege landen, die welcke 
int voors. kerspel nyet wordden gebruyct een halve blancke.
(f. 333) Item noch uuyt elck huyss VIII st. voor bollen, ende acker gelt een 
vlemsschen.

Landen ende renthen behoirende totter vicarien van Munnekebuerum

Inden iersten, heeft die voors. vicarie VII dachmaedt landen, streckende van die 
Lantscheydinge ende uuyt gaende aenden Olden Wech, Frans Benes opte oist 
zijde ende her Tyerk Jellis met zijn consorten opte west zijde naestlegers.
Item noch III koe weyde op die hoefsteden, streckende van die ackersloet ende 
uuytgaende aen tpaedt.
Item noch II1582 dachmat ackeren, streckende vanden Lantscheydinge aen die 
hoefsteden, Syucke Lamberts aenden west zijde ende Hermen Andries ande 
oistzijde naestgelandt.
Item noch twee dachmadt weren, streckende vanden Olden Wech uuytgaende 
aenden Graefft, Heyne Luetghes erffgen. opte west zijde ende Jelle mulder oft 
zijn huysfrouwe Hille opte oistzijde naestgelegen.
De renthen van dese voors. landen bedragen ende beloopen ter summen van XII 
philippus gulden.
Item heeft de voors. vicarie noch eenen emder gulden uuyt Hilcke Jelckes landt, 
daer Hilke nu ter tijt op woent.
(f. 334) Item uuyt meester Jan Rommarts zaete myt zijn consorten eenen emder 
gulden.
Item uuyt Heyne Luetges erffgenaemen zaete eenen halven gulden.
Item noch eenen halven gulden die Jacob Tys gegeven heeft.

1581  Hierna doorgehaald ‘lants’.
1582  Hierna doorgehaald ‘acker’.



1015

Item uuyt Wytge Aetghes zaete eenen halven gulden.
Heeft die vicaris vanden voors. vicarien uuyter kercken landt IX gulden.

Landen ende renthen toebehoirende den patroen der kercken van Munnekebuerum.

Inden jerst heeft die voors. patroen thien acker landts, streckende vanden Lant-
scheydinge aenden dyck, Lubbert Lickles erffgen. aenden westzijde ende Sytghen 
Hans met die kercke van tkerspel voors. aenden oistzijde naestgelandt.
Uuyt dese voors. X acker lants heeft de vicarius van Munnekebuerum voors. VI½ 
philippus gulden.
Tymen [...]1583 heeft insgelijcx uuyt die voors. X acker lants II½ philippus gulden.
(f. 335) Item de voors. patroen heeft noch V acker landts streckende van die 
Lantscheydinge ende uuytgaende inden Kunder, Jacob Gerloffs erffgen. aenden 
oistzijde ende die thien acker voors. den patroen van Munnebuerum toecomende 
gemeyn met Sytgen Hans aenden westzijde naestlegers, uuyt den welcken vyff 
ackers heeft Sytgen Hans jaerlicx te renten drye philippus gulden ende dye vicarie 
van Munnekebuerum II½ gulden.
Dese voors. XV ackeren landts den patroen toecomende, gelden tsamen1584 
jaerlicx terhuyre XVII philippus gl.
Item heeft noch die selve patroen van Munnekebuerum uuyt Hilcke Jelckis landt, 
daer Hilcke nu ter tijt op woent, eenen emder gulden.
[60] Item heeft noch een stucxken uutterdycken, dwelck te rente gelt VI st.
Op huyden compareerden inder griffie sHoffs van Vrieslant Lickle Joannis, 
dorprechter tOldelemmer, ende Jan Luythiens inwoender aldaer, exhiberende 
zekere verclaringe onder die hand van Andreas Claes zoon, dorprechter 
in Nijeholtwolde, ende heer Andries Hanssen pastoir tOldelemmer1585 
medebrengende dat hett selve dorpe Oldelemmer die penningen van tsestich 
philippus gulden hercomende van zekere halff vat botter den pastoer aldaer in 
zijn anbreng gestelt competerende ende nu afgelost zijnde, all hebben ontfangen 
uuyt handen van heer Peter Hendrix ter tijts pastoer tOldelemmer voors. ende dat 
die vanden selven dorpe tselve1586 hebben belecht opte schot[s]chietende huysen 
aldaer1587 sulcx als te bevoren is geweest tott behouft vande selve pastorie, in 
stede vanden halff tonne die op te brengen plach Lambert Peters, inden anbrenge 
gespecificeert, welcke naecomende om die selve oversettinge goet te doen hebben, 

1583  Niet ingevuld.
1584  Hierna doorgehaald ‘ter’.
1585  De tekst ‘pastoir tOldelemmer’ is later in de linkermarge toegevoegd.
1586  Later toegevoegd.
1587  Later toegevoegd.
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zy comparanten hen daer voor verzekert ten presentie vanden voirn. heer Peter 
Hendrix nu pastoir opte Hoeck1588 sulcx accepterende, versouckende desen ten 
fine vandien alhier ten register angeteekent te worden, twelck alsoe is geschiet. 
Actum den XVII octobris 1578. Ter ordonnantie vanden presiderende raden 
<ondertekend:> C. Joupen.1589

(f. 336) Oldelemmer 1590

Dese naebescreven landen ende renthen behoiren totter pastorien inden Oldenlemmer.

Inden iersten, die zaete landts daer die pastoir nu ter tijt selffs op woent ende mede 
gebruyct met zijn meyer Marten Peters zoon, uuyt gaende uuyt die Scheydinge 
tot buyten int Kunder diep, acht roeden breet, salige Claes Bennens erffgenamen 
opte oist zijde ende Lambert Cleys zoon aende westzijde naestlegers. Welcke saete 
alsze geheel verhuyrt wordde van wylen meester Lambert pastoir voorleden int 
jaer van XL dede alsdoen ter huyr neghen philippus gulden, dan inden voorleden 
jaere van XLIII heeft ze gegolden achte philippus gulden min een oert, ende is 
goet metter gebruyck vanden pastoir voer thien philippus gl.
Item noch een zaete landts gelegen int karspel van Oldelemmer uuytgaende 
van die Lantscheydinge tot buyten inden Kundre, twintich roeden breet, Sancti 
Nicolaij vicarien landt aende westzijde ende Onser Liever Vrouwen vicarien landt 
inden Oldenlemmer opte oistzijde naestgelandt. De voors. zaete wordde verhuyrt 
inden jaere van eenenviertich Hermen Gabbens zoon voor sessentwintich 
philippus gulden, maer alsoe hij die huyr daer op nyet en conde gewinnen heeft 
die zate opgeseght, alzoe dat vanden voors. saete maer tweintich philippus gl. 
vanden huyre gecomen zijn.
Item noch een zaete lants gelegen int westhalve kaerspel van Oldelemmer, achtien 
roeden breet, (f. 337) uuytgaende uut die Lantscheydinge tot buyten inden Kunre.
Dese zaete heeft int jaer van XL bij meester Lamberts tijden ter huyr gegolden 
vyfendertich philippus gulden, maer her Peter Lubberts als nu pastoir1591 heeft 
deselve op thoochste verhuyrt int jaer van XLI, Peter Alberts zoon ende Jan 
Hessels voor XLIII philippus gl., maer die voorn. meyers hebben die huyre weder 
opgeseght, vermits zij die huyre opte voors. saete nyet winnen en kunden, soe 

1588  De tekst ‘nu pastoir opte Hoeck’ is later in de linkermarge toegevoegd; ‘Hoeck’ is ‘Leeuwar-
den-Hoek’ (Camminghaburen).

1589  Deze alinea is later in een andere hand toegevoegd. Caspar Joupen was klerk in de Hofkan-
selarij: Vries, ‘Kânselarijpersoniel Hof fan Fryslân’, p. 69.

1590  In linkermarge.
1591  De tekst ‘als nu pastoir’ is later in de linkermarge toegevoegd.
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dat tvoors. lant int voorleden jaer van XLIII maer opgebrocht heeft sessendartich 
philippus [gl.].
Item noch drie roeden landts ende een halve roede, gelegen int westerhalve karspel 
van Oldelemmer, geheeten Sancti Niclays Landt. Dit voors. landt heeft Jan 
Hessels zoon dit voorleden jaer van XLIII in huyre gehadt ende gaff ter huyr drye 
philippus gulden; die gemeynte van Oldelemmer seggen dat die voor pastoiren 
als zalige her Laurens ende meester Lambert tvoors. landt gebruyct hebben totter 
pastoirien, ende licht in een landt die Boeren geheeten.

Die pachten ende incompsten de pastorie voors. toecomende.

Inden iersten, een halve tonne botters jaerlicx over Lambert Peter Garwers goedt, 
woenende inde Spange, verschijnende [61] Sinte Martens inden winter ende 
alsoe die pacht met sestich philippus gulden gecocht is, soe wordt den selven 
pacht jaerlicx met vier philippus gulden betaelt.
Alzoe den Hove gebleecken is desen halven tonne botters siaers mit tzestich 
philippus gls. van XXV st. tstuck eens bij Jan Lambert zoon guets, den zoen van 
Lambert Pieter zoon guets gelost te zijn aen handen vanden pastoer tOldelemmer, 
her Pieter Hendrick zoon, ende bijden zelven heer Pieter die voirs. tzestich gl. 
wederomme belecht te zijn tot proffijt vanden voirs. pastorie op vierdehalff 
mudde roggen Steenwijcker mate jaerlicx aen Willem Geert zoon ende Gerloff 
Willem zoon, beijde te Wolvegae woenachtich, heeft tvoirs. Hoff bij sententie 
gepronuncieert den XXen decembris laestleden tusschen den voirn. Jan Lambert 
zoon als impetrant ende de voirs. pastoer cum sociis gedaechden geordonneert dat 
bijden griffier vanden zelven Hove notule gehouden zouden worden alhier van 
dafflossinghe der rente voirs. tot costen van vorn. heer Pieter, welcken volgende 
diezelffde heer Pieter op huijden deur Tijard zijnen advocaet versocht heeft zulcx 
alhier gedaen te worden ende dienvolgende oick bij mij ondergeschreven es 
gedaen, den naestlaesten martii anno XVc vijff ende tzeventich. Ter ordonnantie 
vanden Hove, M. Heymans subscripsit.1592

Meyn Wolbes als volmacht van Oldelemmer bekent dese tsestich philips gulden 
by heer Pieter Hendricks betaelt te syn. Actum den XXVI mai 1579 [?], C. Faber 
subscripsit.1593

Item noch achtentwintich st. brabants uuyt zeker (f. 338) zaete landts daer nu ter 
tijt Bene Vos zoon op woent, toebehoirende salige Gosse Karstgens erffgenaemen,  
 

1592  Deze alinea is later in een (kleinere) hand in de linkermarge toegevoegd en nog weer later met 
andere inkt doorgehaald.

1593  Deze alinea is later toegevoegd.
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des geeft dieselve pastoirie weder te pachte jaerlijcx achtentwintich st. brabans 
Sinte Marten inden winter thuys te Vollenhoe.
Item elck menssche die te Paesschen totten Heyligen Sacramente gaet een oertken.
Item te Pinxster elck huys een vlemsche ende Sinte Pieters ad chatedram elck 
schotber huys ses stuvers brabans jaerlicx.
Item elck menssche die mit tHeylige Sacrament bericht wordt tot zijnen huyse 
een stuver, ende die metten Heyligen olie geoliet wordt drye stuvers brabants.
Van een olde doode drye schilden, elcken schilt te betalen met achtien stuvers 
karols ende drie pondt was, ende dartich jaeren te begaen met sestyen pont broets 
ende twee pondt botters. Ende een jonge doode die twee oft drye mael totten 
Heyligen Sacramente is geweest ende nyet is geolyet, halff zoevele als van een 
olde doode.
Item van een doode dewelcke een onjarich kindt is eenen stuver brabants.
Item van een kint te kerstenen insgelijcx eenen stuver brabans.
(f. 339) Item van een craemvrouwe inder kercken te leyden eenen stuver brabants.
Item uuyt Jan Claes zoon zaete landts een erfflijcke jaerwende.
Item noch drye erfflijcke jaerwenden over Gosse Karstgens saete, welcke zijn van 
Jacob Wytes, Jelle Jacobs ende Rencke Jacobs.

Pachten der kercken van Oldelemmer toecomende.

Inden jersten, acht philippus gl. jaerlicx, liggende over zekere zaete lants ge-
legen inden Oldelemmer, geheeten Vroucke Claes Greten landt, welcke salige 
Geericks1594 erffgen. tsampt Ane hoer moeder betalen.
Item noch eenen gulden jaerlijcx over Jan Hynekens zaete, oyck gelegen inden 
Oldelemmer.
Dese voors. zijn landen, renthen ende incompsten vander pastoirien ende kercken 
inden Oldelemmer vanden welcken ic her Peter Lubberts nu ter tijt pastoir aldaer 
vanden gemeynte onderrecht ben, dan souden daer noch yttelijcke jaerwenden 
meer wesen vanden welcken ic noch ter tijt gheen zekerheyt aff en hebbe, vermits 
dat ic daer van gheen claer register [62] oft scriften aff vinde vermits dat tregister 
verduystert is duer tverscharen (f. 340) van meester Lambert voor pastoir, die 
welcke vervaren is int jaer van XL voorleden. Aldus desmen noch van jaerwenden 
ende anderssins sal kunnen bevinden, willen wy altijt gheerne hier bij doen 
scryven.

1594  Hierna doorgehaald ‘landen’.
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Landen ende renthen Sinte Leonardus vicarie toebehoirende inden Oldelemmer.

Inden jersten, thien roeden landts bijden kercke, streckende vanden Lant-
scheydinghe int Kunrediep, Joannis Joannis opte oist zijde ende den pastoir opte 
westzijde naestgelegen ende een ha[l]ff dachmadt uuyterdycks, tsamen getaxeert 
op XII philippus gulden.
Item vyftehalve roeden landt liggende in Dirck Jans zoon were, streckende vanden 
Olden Wech aenden Nyeuwe messloet, getaxeert op II½ philippus gulden.
Item noch een roede landts gelegen in jonge Johan Pieters landt, uuytgaende 
vande Lantscheydinge tot int Kunrediep, der vicarien Sinti Nicolai lant aen 
doestzijde ende Henrick Henricks opte west zijde, ende is getaxeert op eenen 
philippus gulden.
Item heeft de voors. vicarie opte vier quatuor tempora, elcke quatuor tempora VIII 
pont broets ende een pont botter ende van elck huys vier vlemschen, dwelcke 
jaerlijckx1595 [elcke] lanthuys beloopt III stuvers.
(f. 341) Item een halff mudde roggen van her Laurens erffgen.
Item noch een halff mudde roggen tot Oldeholtwolde.
Item een schepel rogge jaerlijcx van Claes Cleys zoon inden Oldelemmer.
Item noch een scepel rogge van Here Martens erffgen. inde Olde Spange.
Item een oert philippus gl. van Pieter Douwes toe Munnekebuerum.

Landen ende renthen behoirende totter vicarien Sancti Nicolai ende Sancti Anthonii 
inde Oldelemmer.

Inden iersten heeft die voors. vicarie vyftehalve roeden lants myt een huys 
uuytgaende int voors. karspel, de pastoir opt oist ende Tyerck Andries opt west 
naestgelandt, gelt ses philippus gulden.
Item noch int voors. karspel drye roeden1596 ende VI voeten lants in Folckyers 
landt, IIII philippus gulden.
Item int voors. karspel noch neghen roeden met een huys, Allert Jans zoon erffgen. 
opt oist ende de voors. vicarie opt west, uuyte welcke gaen twaelff gulden.
(f. 342) Item een roede die de voechden ende pastoir vercocht hebben, waervan 
mijn voorvaders die renten plegen te bueren de welcke zij een deel jaeren 
onthouden hebben, nae luyt een missael en serter.
Item noch neghenthien voeten lants int voors. kaerspel streckende vande 
Lantscheydinge aenden dyck toe, daer die weerdyck opgeleyt is ende daer dat 
oist karspel onder light, Pier Hilckes erffgen. opt oost, Andries Hannis erffgen. 

1595  Hierna doorgehaald ‘elcke huys beloopt’.
1596  Hierna doorgehaald ‘lant’.
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opt west, waervan zij mijn voorvaders gegeven hebben eenen postulaet gulden 
jaerlijcx nae luyt zekere besegelden brieve, maer en hebben mij her Johan vicarius 
alsnu in achtentwintich jaeren daer van nyet gegeven.
Item een roede lants int voors. karspel uuytgaende, Sincte Lenaers vicarie opte 
oist zijde, Hendrick Hendricx wyst opte westzijde, doet een oert philippus gl.
Item drie roeden lants inde Nyeuwelemmer, uutgaende landt, Wybe Baertens opt 
oist ende Sybart Hans erffgen. opt west, gelt wat meer dan vier gulden.
Item Munnebuerum1597 seven acker landts myt een huys uuyt die cure aen Sint 
Annen landt, op vier dachmat nae aenden Olden Wech, waervan her Gaelcke 
heeft afgebrocht een dachmat uuyterdijcken, ende den eenen pastoir te vooren 
ende dander nae blijven int gebruyck soe dat die vicarius ontbeeren moet die 
renten, te weeten elff philippus gulden, ende zijn die naestgelandt opt west 
Joannis sloot oft Andries Synes, opt oist deselffde vicarie oft Sincte Nicolaus landt 
vierdehalve roeden, daer die vicarius uuyt heeft vierdehalve arens gulden (f. 343) 
jaerlicx, welcke ick her Johan oyck gehadt hebbe, maer zijn mij nu affgenomen 
geweest bij her Laurens ende sijn nacomelingen, die ze noch bruycken. Sietet 
missael ende een losslijck serter daervan zijnde.
Item Johannes Jacops ende Machtel zijn echte wyff inde Oldelemmer1598 hebben 
in voortyden bij haeren testamente gelegateert Sincte Nicolaes ende Anthonis 
altaer oft vicarie, den eenen priester te vooren en den anderen priester naer, een 
saete lants alsze gelegen is met huys, camer, schuere, poerte, daer nu die pastoir in 
woent, dewelcke her Gaelcke eerst vande vicarie gebracht heeft, daer die vicarie 
nyet meer [63] voor heeft dan drye roeden landts ende VI voeten van des pastoirs 
landt in Folckyers landt voors. ende dat vermits die weme verbrant was ende die 
gemeynte gheen weder tymmeren dorsten, ende zijn Claes Bennes erffgen. opte 
oistzijde ende Jacob Lamberts aenden westzijde naestgelandt.
Item een halff mudde rogge van Johan Pier Sammes erffgen. te Oldeholtwolde.
Item een halff mudde rogge van her Laurens Claes zoon erffgen. inde Oldelemmer.
Noch een halff mudde rogge uuyt Claes Cleys goet inde Oldelemmer.
Item noch een mudde rogge uuyt Claes Jans zoon oft zijn erffgen. guedt to 
Oldelemmer.
(f. 344) Item noch een mudde roggen uuyt Henrijck Wommis guedt to 
Oldelemmer, dwelck ic tot nu toe nyet geweeten hebbe, waer dat ick soeken solde, 
dan ist mij nuu beduyt ende en hebbet in achtentwintich jaeren nyet gebuert, ende 
tselve mudde rogge heeft eenen Johannes Jacops bij zijnen testaminte gelegateert.
Item noch eenen golden gulden jaerlijcx te Munnekebuerum, in Kyer Suwers 
landt, over ses acker lants.

1597  Lees ‘Munnekebuerem’.
1598  De tekst ‘inde Oldelemmer’ is later toegevoegd.
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Item noch hebbe ick heer Johan vicarius1599 ontfangen vanden vicarie inde Olde-
lemmer ses Emder gulden, roerende een halff mudde roggen.
Item noch een oert guldens te Munnekebuerum over twee dachmat ackers, daer 
Pieter Douwes op woent.
Item noch een schepel rogge jaerlijcx van Here Martens erffgenaemen inde Olde 
Spange.
Ende om beter kennisse te hebben aengaende die vierdehalve roeden in Mun-
nekebuerum, die de vicarie benomen zijn, met noch een roede inden Oldelemmer, 
dwelck voors. landt die Ghildebroeders van Sincte Nicolaus in voortijden ge-
geven hebben den priester, daer van zijn renten te bueren, als te weeten III½ 
arens gl. Ende was deese fundatie vanden vicarien om zijn huys daermede in 
eere te holden ende twasbrant vanden altaer ende die schierheyt, dwelck nyet 
en geschiet, vermits die voors. roeden vercocht is ende die vier roeden zijn den 
pastoir gegeven (f. 345) omdat die bueren wolden vrij weesen van alle pachten, 
ende tgene voorscreven is sal men bewysen met een missael ende een loosslijck 
cherter daer van zijnde.

Landen ende renthen behoirende tot Sinte Annen altaer inden Oldelemmer.

In den iersten, seven dachmat ackeren ende drie dachmat campen inden 
Oldelemmer by Johannis sloot ende noch vier dachmat weren daer tegens 
over bij Johannis sloet, getaxeert op XI philippus gulden, streckende vande 
Lantscheydinge aen Sincte Nicolaus vicarie, Anna Hannis aen doistzijde ende 
Tyalle Henricks erffgen. aenden westzijde.
De proffijten van dese landen zijn den pastoir ende gemeene gemeente van 
Oldelemmer gegunt te moegen opbueren ende employeren tot reparatie vander 
kercke den tyt van negen jaeren, mits doende bewaeren de goedsdiensten, daertoe 
staende. Actum den XVen decembris LXII.1600

Item II philippus gulden jaerlijcx van Johan Opkens inden Oldelemmer.
Item eenen golt gulden ende eenen philippus gulden jaerlijcx van Lickele toe 
Scerpenzeel.
Item eenen halven philippus gulden jaerlijcx uuyt Pieter Douwes lant te 
Munnebueren.1601

Item eenen emder gulden uuyt Aucke Claes Bennes landt bijden pastoir.
Item van Lubbert Lickeles grietman vyff oert philippus gl. jaerlijcx, te lossen met 
XXV philippus gl. min ses st.

1599  Later toegevoegd.
1600  In linkermarge, later toegevoegd.
1601  Lees ‘Munnekebueren’.
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(f. 346) Noch van Andries Synnes een philippus jaerlijcx te lossen met XX 
philippus guldens.
Item van Henrick Geerloffs inde Nyetryne eenen halven philippus gulden jaerlijcx 
losbaer.
Uuyt dese vicarie heeft Sincte Annen vicarie te Steenwyck twee philippus gulden 
jaerlijcx te lossen met XL philippus gulden.

Nyeuwlemmer1602

Hier navolgen de landen ende renthe behoirende totter pastorien vanden Nyelemmer.

Inden jersten, twee ende twintich roeden lants, streckende vande Lantscheydinge 
int Kunder Diep, Hancke Foppes aenden [64] oistzijde ende Gosse Jellens aende 
westzijde naestgelandt, van welcke landen ick her Evert Jacobs, alsnu pastoir, die 
huyr buere van twee weduwen, waervan deene weduwe gheeft jaerlijcx te huyr X 
golden gulden, die andere weduwe gheefft drye golden gulden.
(f. 347) Item noch een dachmat landts, genoempt de Horne, ende licht op 
hemselven bij dat Kunder Diep, tegenst over aen de voors. landen, ende gelt jaer-
lijcx eenen gulden.
Item de voors. pastorie heeft noch toe Sincte Peters ad Cathedram van sommighe 
erven een Camper mudde roggen ende van sommige een halff mudde Camper 
mate.
Item Anne Hannes geeft jaerlijcx van darve daer hij nu ter tijt op woent, Sinte 
Marten inden winter een Camper mudde roggen, dwelck hij inlossen mach myt 
thien gulden, de voors. somme is seventhien mudde roggen.
Heeft noch die voors. pastorie tot vier tijden int jaer, te weeten: nae Pynxteren, 
Lamberti, Lucye1603 ende Asschewoensdach van thien huysen die wel betalen elck 
tijt acht pondt broets ende een pondt botter, ende daer zijn oyck veele huysen die 
nyet schuldich en zijn, ende daer zijn sommighe huysen die nyet betaelen willen 
ende oyck arme luyden die niet betalen moeghen, ende elck tijt mach werdich 
wesen eenen keysers gulden.
Item die kerck vanden Nyeuwelemmer heeft vier dachmat landts, gesummeert 
op vier gulden jaerlijcx gelegen inden Oldelemmer aen teynde van heer Sywers 
landt opte Kunder wal, welcke voors. landen zijn beswaert myt vyftich gulden die 
vertimmert zijn aende kercke.

1602  In linkermarge.
1603  13 december
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(f. 348) Nyeuwholwolde 1604

Landen ende renthen behoirende totter pastorien te Nyeuwholtwolde.

Inden jersten, het posses breet ende wyt elffteha[l]ff roeden, streckende vande 
Kundre aende Lantscheydinge, Gerloff Hannes aende oistzijde ende Gerloff 
Meynes erffgen. opte westzijde, doende jaerlycx ter huyre XIIII philippus gulden.
Item heeft de voors. pastoirie vyff dachmat hoyelandts gelegen in Nyeuwholdwolde, 
naestgelandt [...]1605 Hilles ende in [...]1606 landt gelegen, doende ter huyr jaerlijcx 
IIII philippus gl.
Item noch twee roeden landts, Anne Kerstiens aenden westzijde,1607 de patroen 
des kerspels aende oistzijde naestgelandet, doende ter huyr III philippus gulden.
Item noch twee roeden lants, Heyno cuper aende oistzijde, die patroen voors. 
aende westzijde naestgelandet, doende jaerlijcx II philippus gulden.
Item Hancke Boilens bruyct een roede landts vanden pastorie, liggende in zijn 
landt, voor eenen horns gulden tjaers.
Item Pauwels Wolters bruyct oyck een roede lants, daer hij nu woenachtich is, 
voor I½ horns gulden.
(f. 349) Item deselve pastoirie heeft noch een roede lants liggende in Hanne 
Meylis landt, doende eenen horns gulden tjaers.
Item de pastoir heeft achthien mudde roggen jaerlijcx Camper maete uuyt dat 
kaerspel, nae luyt ende inhouden vanden kuerbrieff.
Item heeft die voors. pastorie een olde schuttenstal landen, gelegen in de Spange, 
[...]1608 campt genoempt, Cleys Peter Johans zoon naestgelandet, verhuyrt voor 
VII philippus gulden.

Sancti Nicolai patroen in Nyeuwholwolde landen.

Heeft de voors. patroen seven roeden lands, streckende vanden Kunre aenden 
Lantscheydinge, aende westzijde Anne Kerstens ende aende oystzijde Heyne 
cuper, doende jaerlycx V karolus gulden; anders en heeft die patroen nyet, God 
betert.

1604  In linkermarge.
1605  Niet ingevuld.
1606  Niet ingevuld.
1607  Hierna doorgehaald ‘den’.
1608  Geen naam ingevuld.
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(f. 350) Landen ende renten van Sincte Dionisius altaer oft vicarie binnen Nyeholt-
wolde.

In den iersten, [...]1609 roeden landts daer die vicarius nu ter tijt op woent, Hanne 
Claes Benens mit zijn broeder ende suster aende oisterzijde ende Heyne cuper 
aende westerzijde naestgelandet, streckende vande Lantscheydinge inden Kunder 
ende hefftet verhuyrt.
Item noch twee dachmat hoylandts gelegen in Claes Pyer Hankes landt, van 
welcke hoylandt de vicarius nyet gehadt heeft, want hij en kander nyet van crygen, 
vermits dat het Claes voors. zijnen zoone toe1610 boele gegeven heeft ende weet die 
vicarius nyet oftet gegeven dan oftet beleent is, maer die gemeynte seggen dattet 
gegeven is, ende licht opden oisterzijde in Claes Pyer Hanckes landt, streckende 
[65] aenden Kunder aenden westerzijde Claes Pier Hankes naestgelandt.
Item noch behoiren twee ysseren koyen tot die vicarie, die de voorvaders vanden 
vicarius gehadt hebben, vanden welcken koyen de vicarius nu ter tijt noch nyet 
placke gecregen heeft, vermits dat ze de gemeynte schuldich zijn te holden.
Item Claes Peer Hankes arve, een halff mudde rogge Camper mate ende vier 
bollen.
(f. 351) Item [...]1611 Hillens arve, een halff mudde roggen Camper mate ende 
vier bollen.
Item Peer Hanckes oister1612 arve, een halff mudde roggen Camper mate ende 
vier bollen, waervan ick her Andries Bartels alsnu vicarius nyet een stuver gehadt 
hebbe.
Item Peer Hanckis wester arve, een halff mudde rogge Camper mate ende IIII 
bollen.
Item Jans Gosses arve, IIII spynt roggen Camper mate ende een bolle jaerlijcx.
Item [...]1613 Wolckes arve, een half mudde roggen Camper mate ende IIII bollen.
Item Jelle Thens arve, een halff mudde roggen Camper mate ende vier bollen.
Item Joachim Jacops arve, een halff mudde rogge Camper mate ende vier bollen.
Item Aeyke Pier Meyles arve, een halff mudde roggen1614 ende vier bollen.
Item Jan Hannes arve, een halff mudde rogge Camper mate ende vier bollen.
Item Jacop Ripperts arve, een halff mudde roggen Camper mate ende vier bollen.

1609  Niet ingevuld.
1610  Verbeterd uit ‘in’.
1611  Niet ingevuld.
1612  Verbeterd uit ‘wester’.
1613  Niet ingevuld.
1614  Hierna doorgehaald ‘Camper’.
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(f. 352) Item Hanne Meyles arve, een halff mudde roggen1615 Camper mate ende 
IIII bollen.
Item Claes Alckes arve, vier spynt rogge Camper mate ende vier bollen.
Item Garbert Laurens arve, een halff mudde roggen Camper mate ende IIII 
bollen.
Item Bruchter Hillens arve, een halff mudde rogge Camper mate ende IIII bollen.
Item Hanne Claes een halff mudde roggen Camper mate ende vier bollen.
Item Heyne cupers erve, IIII spynt roggen Camper mate ende IIII bollen.
Item Jan Hinnens arve, IIII spynt rogge Camper mate ende vier bollen.
Item Symon Peters arve, IIII spynt rogge Camper mate ende vier bollen.
Item Wolter Pauwels arve, IIII spynt rogge Camper mate ende vier bollen.
Item Gerleff Hannes arve, een halff mudde roggen Camper mate ende vier bollen.
(f. 353) Item Garleff Meynes arve, een halff mudde roggen ende vier spynt 
Camper mate ende vier bollen.
Item Evert Jans zoon arve, IIII spynt rogge Camper mate ende vier bollen.
Item Ane Pieter schoenmakers arve, II spynt rogge Camper mate ende twee 
bollen.
Item Ebele Karste Martens arve een halff mudde roggen Camper mate ende vier 
bollen.
Item Jan Ghers arve, IIII spynt roggen Camper mate ende vier bollen.
Item Renthien Laurens arve, een halff mudde roggen ende vier bollen.
Item Laurens Hinnes arve, IIII spynt rogge ende vier bollen.
Item Marten Roleffs arve, IIII spynt rogge ende vier bollen.
Item Peter Heynis arve, een halff mudde roggen Camper mate ende vier bollen.
Item Hanke Boltens arve, een halff mudde rogge Camper mate ende vier bollen.
Item Pauwels Wolters arve, IIII spynt rogge ende vier bollen, met XII stuvers1616 
jaerlijcx.
(f. 354) Item Hanne Jans zoon arve, een halff mudde roggen Camper mate ende 
vier bollen.
Item Peer Jellens arve, een halff mudde roggen Camper mate ende vier bollen.
Item Hinne wan Wredens arven, IIII spynt roggen Camper mate ende vier bollen.
Item Hanne Jollens arve, IIII spynt roggen Camper mate ende vier bollen.
Item Ancke Karstens arve, vier spynt rogge Camper mate ende vier bollen.

1615  Later toegevoegd.
1616  Hierna doorgehaald ‘erffl.’.
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Oldeholtwolde 1617

Dese navolgende renten behoiren den patroen Sinte Mauritius tot Oldeholdwolde.

In den jersten, twee philippus gulden jaerlijcx losbaer renten.
Item drye oert gl. staende in questie.
(f. 355) Item heeft de kercke noch drye roeden lants, de welcke die gemeynte den 
pastoir gedaen heeft, ende de deecken ontfanckze twee mael ende geeff hem bier 
ende cost met die voeghden.

Landen ende renthen die pastorie van Oldeholtwolde toebehoirende.

In den iersten, sesthien smale roeden [66] wemelandt ende thiendehalff dachmath 
hemmen, streckende vande Lantscheydinghe aenden Emessloet.
Item daer is wel roggepacht uuyt gelegen, daer weynich profyts affcompt, ende 
daer zijn oyck sommige jaerwenden buyten ende binnen karsspels, daer ick oyck 
gheen proufyt van hebbe.
Noch soe plegen totter selver pastoirie te wesen vier boltyden, die de gemeynte 
daer affgenomen hebben, ende de naeste twee of drye voorleden pastoiren en 
hebben daer nyet van ghehadt, vermits quade jaeren, diese daer gehadt hebben.
Dese voors. landen bedragen tsamen jaerlijckx vyff gl. renthen.

(f. 356) Andere landen ende renthen behoirende totter vicarie van Sincte Anthonis in 
Oldeholdtwolde.

Op huyden is die gemeente van Oldeholtwolde geaccordeert, dat die vruchten 
van Sinte Anthonis vicarie sullen worden acht jaren geemployeert tot behoeff 
der reparatien der kercke van Oldeholtwolde, mits dat de diensten byden pastoir 
aldaer sullen worden gedaen ende zy verdacht teijnden der selver acht jaeren, dat 
tselve beneficium weder werde gestelt in zynen ouden staet. Actum den eersten 
decembris 1563. <ondertekend:> P. Eemskerck.1618

In den iersten, sesthien smale roeden landts, waer uut jaerlijcx gaet anderhalff 
philippus gulden, ende geeft zijn termijnen als ander landen, ende is geset in 
voor tijden op twee gl. renthe jaerlijcx.
Item daer is een stucken lants gegeven totter vicarien, geheeten de Bruglane, 
streckende vanden Slingwech buyten aenden Commandeurs landen.

1617  In linkermarge.
1618  Deze alinea is later in de linkermarge toegevoegd. Pieter van Eemskerck was griffier in de 

Hofkanselarij: Vries, ‘Kânselarijpersoniel Hof fan Fryslân, 1515-1580’, p. 66.
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Item eenen horns gulden jaerlijcx1619 uuyt Syouwe Jeyps guedt.
Item eenen horns gulden jaerlijcx uuyt Gheert cupers guedt.
Item noch eenen horns gulden jaerlijcx uuyt Arentgen her Joannis guedt.
Dese voorgen. drye horns gulden mach men elcke horns gulden lossen myt thien 
philippus gulden.

(f. 357) Opter Ydsert 1620

Landen ende renthen behoirende totter pastorien opter Ydsaert.

Inden jersten, XX roeden landts daer die pastoir op woont.
Item acht koegangen opden hoeghe maeden met vyff dachmat hoilandt opden 
slechte maeden, de welcke landen de pastoir al selffs gebruyct ende alsmen dese 
verhuyren solde, soulde dese de vierde garve doen nauwelijck ende dat solde 
tusschen hoeghe ende leeghe omtrent vyff mudde roggen ende acht mudde 
haveren opbrengen, somtijts min somtijts meer, nae den jaerganck.
Item noch seven dachmat hoylant opden slechte maeden, die jaerlijcx te renten 
moegen gelden vyff golden gulden.
Item noch thyen hornkens gulden erfflijck over Peter Alts int Broeck, in Sticht 
inden dorpe van Ysselham, verschijnen Sinte Peter ad Cathedram.
Item twintich mudde roggen Kamper mate vanden bueren, deen min ende 
dander meer, elck nae groetheyt van zijn landen.
Noch achthien stuvers jaerlijck1621 over Ymme Haykens guedt erfflijck.
Noch achthien stuvers jaerlijckx vanden bueren verschijnende Nativitatis Marie.
(f. 358) De voors. parchelen zijn de zekere renthen ende pachten vanden pastorien 
opter Ydsert, behalven tvoerval van bollen, jaerwenden ende achterdaden die een 
part1622 onzeker zijn.

Landen ende renthen toebehoirende Sinte Bonifacius, patroen opter Ydsert.

In den jersten, ses roeden lants liggende tusschen des pastoirs ende vicarius landt 
ende is [...]1623 landt, geldende jaerlijcx eenen gulden.
Item eenen philippus gulden over Feye Reyckers goedt, den welcken men lossen 
mach met twintich philippus gulden.

1619  Later toegevoegd.
1620  In linkermarge.
1621  Hierna doorgehaald ‘verschijnende’.
1622  Later toegevoegd: ‘een part’.
1623  Niet ingevuld.
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Noch eenen halven philippus gulden jaerlijcx, over Bouwe Werbbers guedt toe 
Oldebercoop, te lossen met thien gulden.
Item een halff dachmat lants tegenst Sygher Weybes landt, geldende jaerlijcx I 
oert golts.

Landen ende renten behoirende tot Onser Liever Vrouwe leen oft vicarie opter Ydsert.

In den jersten, X roeden landts [67] die [...]1624 dewelcke jaerlijcx opbrengen 
moghen vier mudde rogge ende ses mudde havers.
(f. 359) Item ses Camper mudden roggen erfflijck, over Anne Rommers landt.
Item noch XIII emder gulden jaerlijcx losbaer rente.
Item een kintgen botter, dwelckmen lossen mach met XVI gulden; van dese XVI 
emder gulden zijnder IIII erfflijck, die twee over Garbrant Werners arve ende die 
ander twee over Evert Cleys erve.
Item noch VI dachmat hoylandts, waervan elck dachmat opbrenght eenen halven 
gulden, ende heeft noyt meer gegolden.
Overgebracht bij heer Wycher Jacops zoon, nu pastoir inder Ydsert, VIIa 
februarij XLIIII, seggende daertoe last te hebbene vanden vicaris ende gemeente, 
beduchtende dattet inden principalen aenbrenck vanden geestelijcken goeden 
vergeten was ende seght daer gheen priester op te wesen, om der cleynicheyt wille.

Renthen ende pachten behoirende totter nyeuwer vicarien Sancte Anthonii opter 
Ydsaert.

Inden iersten, drye philippus gulden in die Kuner gelegen, loslijck.
Ten anderen, hondert ende vyff ende twintich philippus gulden, belecht aen 
roggen pachten inden karspel vander Ydsaert, losbaer, ende dese renthen gebruyct 
nu de vicaris opter Ydsaert ende doet daer twee missen ter weecke voer, want men 
nu gheen priester op dese nyeuwe vicarie crygen kan ende zijn leen oyck cleyn is.
Is hem gelast van als breder specificatie te senden, naemelijck nevens de 
hypoteecque, daer de renthen ende pachten op versekert zijn.1625

(f. 360) Oldeholpade 1626

Dese naebescreven landen ende renthen behoiren tot der kerspel karcken in Oldeholpade 
in Stellinghwerff westeynde, daer Sinte Steffen patroen is.

1624  Niet ingevuld.
1625  Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd.
1626  In linkermarge.
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In den iersten een arve landts vande Lantscheydinge hen inde Lende, ende is een 
loopende water, ende die arve metten tymmer wordt die Weme genoempt ende 
is breet omtrent sess ende dartich roeden, ende is een deel holtlandt, boulandt, 
heetlant ende weydelant, met acht oft thien dachmadt leghe hoylandt, dat 
lichtelijk onder reghent ende bysloget, daer Johan Frericx ende Lysbet aenden 
westerzijde ende Aenke Barens met Renst zyn huysfrouw aenden oisterzijde 
inden Olden Weemen naestgelandet zijn.
Item noch omtrent achte roeden landts min een halff vierendeels lants inden 
voors. Olde Wemen1627 sonder boulant, met heet ende holt, besproken myt een 
cleyn dachmadt hoylandt.
Dese wemelanden als men se verhuyrt, zoe wordden zij verhuyrt die eene tijt1628 
voerden vierde oft die darde garve, daernae dat die landen lief ende weert 
ende onweert zijn ende nymmermer bij gelde, dat eene jaer alsdaer wel wordt 
gebouwet, soe sal die garve al ses, seven oft acht philippus gl. weert wesen ende 
alsdaer qualijcken gebouwt wordt, min.
Item noch heeft die pastorie een dachmat hoylandts op ende aende Lende toe 
Steggarde, int oesteynde tenne Joachim Jacobs lant opder Horne, daer die vicarius 
in Oldeholpade van Onser Liever Vrouwen altaer een ander dachmat bij heeft, 
die jaerlijcx omme wandelen, daer (f. 361) Joachim voors. aenden oesterzijde 
ende Goytgen scroer aende westerzijde naestgelandet zijn, jaerlijcx weerdich 
eenen keysers gulden van XX stuvers.
Noch heeft die pastorie voors. een dachmat hoylants, cleyne mathe, inden 
Oldetryne, op die meermaeden, tennes die Olde Marcktsloet, suydtwaert anden 
Lende, oyck westwaert aenden Lenden, noerdtwaert die vyff deelen, Reyntgen 
Peter Karstgens aen den oister zijde naestgelandt, jaerlijck weerdich omtrent 
eenen keysers gulden.

Item te Paesschen elck huys diet vermoghen, die vier ende roeck holden ende 
gueden stuver, ende in den iersten seent, zoo zijn die voechden inder tijt die 
pastoer schuldich twintich ten halven gueden vlemschen oft twintich hollantssche 
stuvers schuldich.

Summa summarum twaleff flor. de quibus supra.

[68] Hier nae volgen die namen die de rogghenpacht schuldich zijn.

1627  Hierna doorgehaald: ‘met’.
1628  Hierna doorgehaald ‘bijden’.
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Joachim Likelens met zijn moeder ende broeders tsamen, soe hebbense drye 
arven, die twee bijden anderen ende die darde wat westwaert, betalen jaerlijcx 
drye scepel rogge Camper mate min een halff spynt.
Tys Bruns erffgen. ende Anna Joachim, Johan Awinghe erffgen. tsamen een scepel 
rogge.
Meynnart Jans zoon van zijn arve een schepel rogge.
Schutten landt sonder huys1629 hoert Jan Meynens1630 ende Aenke Barens, tsamen 
een scepel rogge.
(f. 362) Wlcke Wytgens landt hoert Joachim Likeles ut supra een scepel rogge min 
een halff spynt.
Ayke Oghens myt Kataryna zijn suster tsames ses oft seven roeden, noch neghen 
ende noch vyfftehalve roeden, tsamen een scepel Camper mate.
Noch heeft Ayke Oghens voors. drie arve bijden anderen myt een huys, drye 
scepel rogge.
Peer Dogens heeft daer naest twee arven met een huys, twee scepel roggen.
Oge Reloffs erffgen. arve met een huys, gheeft een scepel roggen.
Die Oldeweme onbetimmert gheeft een schepel roggen ende die eene hoert 
Aenke Barens.
Johan Frericx ende Lysbets arve betimmert een schepel1631 roggen, noch een 
scepel rogge ende een jaerwende opgeleght voor twee jaerwenden tsamen.
Aenke Barens arve myt een huys gheeft een scepel roggen.
Dat kerckweer sonder bouhuys, een scepel roggen.
Baere Claesens landt betimmert ende drye roeden onbetimmert, gheeft een scepel 
roggen.
(f. 363) Peer Hannekens arve betimmert daer Johan Bennis op woent, een schepel 
roggen.
Peter Alts arven myt zijn wyffs ende twee susters onder een tymmer, twee scepel 
roggen.
Andries Peters arven myt Annen zijn huysfrouw betimmert, een scepel roggen.
Andries Karstgens ende Catryne zijn huysfrou betimmert, een scepel roggen.
Nanne Johan Wolbers ende Heyne Aykens arve tsamen betimmert, I scepel rogge 
ende noch twee scepel roggen, losbaer.
Johan Meynnes arve myt Menst zijn huysfrouw, een schepel roggen.
Reyntgen Gossens myt zijn kinderen myt ander frunden als Foppe Peersen ende 
Grete Abelens, die hebben twe arven tsamen betimmert, tsamen twee scepel roggen.

1629  De tekst ‘sonder huys’ is later toegevoegd.
1630  Doorgehaald ‘Joachim Likeles’.
1631  Hierna doorgehaald ‘noch’.
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Ayke Peer Reynners en Ane zijn huysfrouw hebben drye arven myt een timmer, 
gheeft drye scepel roggen.
Jacob [...]1632 arve betimmert met een tweeëndeel arves volna betimmert, gheeft 
een scepel ende twee spynt roggen.
(f. 364) Ellen landt onbetimmert, gheeft een scepel rogge ende een jaerwande 
erfflijck ende hoert Wolter ende Bywe, myt Johan Pieter Warnars kindtsdeel.
Jonghe Johan Jansen ende Etter arve betimmert, een halff scepel roggen, ende 
Peter Hans erffgen., die gheven dat ander scepel rogge van haer VI½ roede.
Peter Johan Eyts ende Lebbert Baertens met Hennytgen zijn huysfrouw 
betimmert, een scepel roggen.
Reyntgen Gossens myt zijn kinderen ses roeden onbetimmert, een scepel roggen.
Reynke Hannekens en Hobbe zyn huysfrouw arve betimmert, een scepel rogge.
Claes Gretens ende Peer Reynnars arve betimmert, tsamen gheven een scepel 
rogge.
Johan Peter Warnars ende Sybrant Gossens arve betimmert, gheven tsamen een 
scepel rogge.
Peter Warnars arve myt zijn kinderen is betimmert ende zijn twee arven ende 
gheven twee scepel rogge.
Johan van Appelsche drye arven myt een timmer ende heren Peter Jans erffgen. 
gheeft drye scepel rogge.
(f. 365) Johan Claesen ende Katerine zijn huysfrouw met hoer broer ende susteren 
twee arven betimmert, geven vier scepel roggen.
Hanneken Foppens ende Lammen arve betimmert, gheeft een scepel roggen.
Wolter Andries ende Bywe arve betimmert, ghefft een scepel ende twee spynt 
vander scurenste.
Cornelis Meynnens ste oft arve betimmert, gheeft een scepel rogge.
Hanneke Karstgens arve hoert Gerloff Hendricx toe, ende Peter Hans erffgen. 
betimmert, ende gheeft tsamen een scepel rogge.
Meynne Johan Sysens arve betimmert, hoert Peter Hans erffgen. toe ende gheeft 
een scepel rogge ende een1633 jaerwende.
Hilbrants arve is betimmert ende hoert Peter Hans erffgen. toe ende gheeft een 
scepel rogge.
[69] Item elck bouwehuys gheeft van olts vier tijden, dat maect voer elcke tijd een 
spynt rogge, tsamen getaxeert op XII flor. als betaelt wordt.
Oeck ist te weeten dat tvoerval van kinderen te karstenen, craemvrouwen in te ley-
den, vergadert totten echten staet over die kercke op te bieden, op drie verscheyden 
dagen, eerste die priester toegader gheeft inden Heyliger kercken drye flemschen.

1632  Niet ingevuld.
1633  Hierna doorgehaald ‘scepel rogge’.
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(f. 366) Item de crancken te visiteren mytten Heyligen Sacrament, die achterdaden, 
van kinderen, jongelingen binnen achtien jaeren ende van olden luyden die in 
Gode verscheyden, te begraven ende van jaerwenden daer men byganckenisse 
jaerlijcx van maekt, is nyet zekers getaxeert, maer alst compt, soe mogen se doen 
nae goeder olde gewoonte nabuyrlijck, maer het is onseker.
Cornelis Hesselingh excopiavit subscripsit manu propria.1634

Landen ende renthen tot Onser Liever Vrouwen vicarie binnen Oldeholpade be-
hoirende.

In den iersten, VII roeden lants, daer de vicaris op woent, die worden nyet 
verhuyrt ende dyt present jaer XLII soldet omtrent II oft II½ flor. te huyre gedaen 
hebben vande darde oft vierde garve, Baere Claes zoon aenden oisterzijde ende 
Peer Hankes zoon aenden westerzijde naestgelandt.
Item noch X roeden landts inden karspel voors., daer heeft die vicaris geen profijt 
van, want het olde boulandt al met holt bewassen is ende dat ander is heydenlant 
ende omtrent twee dachmat hoeylant, dwelck mach te huyr doen omtrent I½ 
flor., naedat de jaeren zijn, aen de oister zijde Oghe Roleffs erffgen. ende aende 
westerzijde de pastoer naestgelandet.
(f. 367) Item noch V oft V½ roeden landts in Aeyke Oges zoon landt ende is 
holtlandt ende heyden als voors., daer is gheen hoylandt toe, en doet ½ floreen.
Item noch VII roeden lants ende is landt als voors. ende mach doen I½ floreen, 
thoylandt van anderen hefft de vicaris gheen profijt dit present1635 jaer, aenden 
oisterzijde salighe Pier Claes zoon erffgen., aende wester zijde salige Peter Hans 
erffgen. naestgelandet.
Dese landen strecken vanden Scheydinge inde Lende ende zijn al myt holt 
bewassen, dat bouwlandt plach te wesen.
Item de landen opt Broeck liggende op V steden, dewelcke moegen doen III oft 
III½ flor., het een jaer min, het ander jaer meer, nae de jaeren zijn.
Item noch twee dachmat hoilants in Finckegae, dat uutende daer her Rotgherus 
nu ter tijt woent, ande westzijde Joannes Luytges zoon, aende oistzijde Sybbe 
Reygers erffgen. naestgelandet, I flor. dit present jaer, streckende vande Principael 
Maetsloet inde Lende.
Item noch een dachmat in Steggerden met de pastoir ½ flor., aenden oist zijde 
Jochim Jacobs zoon, aende westzijde Goeytgen scroers erffgen. naestgelandet, 
streckende vanden Uuyterste Maetsloet inde Lende.
(f. 368) Item noch VII½ flor. loslijck pacht over XIIII roeden lants mettet huys 

1634  Latijn: met mijn eigen hand gekopieerd en onderschreven.
1635  Later toegevoegd.
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alst gelegen is ende vercofft vande vicarie, aende oistzijde de pastoir, aende 
westzijde Anke Baeres zoon naestgelandt, streckende als boven voors. is. De I½ 
flor. vanden voors. VII½ betalen Peter Hans erffgen.
Item noch eenen flor. over salige Aeyke Peer Meyles zoon arve toe Nyeholtwolde 
loslick, luyt segel ende brieff.
Item eenen flor. jaerlijcx uuyt salige Gosse Karstgens arve.
Item noch ½ flor. loslijck, luyt een brieff over Peter Warners zoon arve.
Item noch I½ flor. ende I½ mudde roggen over salige Peter Hans landen inden 
karspel voors. loslijck, maer dat halve mudde is arffpacht, die mudde te lossen 
met X fl.
Item noch II mudde loslijck over Anke Baerens arve inden karspel voors.
Item noch een mudde over Cornelis Meynes zoon arve inden karspel loslijck met 
X flor.
Item noch een mudde loslijck met X flor. over Claes Gretes zoon ende jonge Pier 
Reyners arve, inden karspel voors. daer zij nu woenen.
(f. 369) Item noch een mudde ende XII stuvers loslijk over Renke Hankes zoon 
arve inden karspel.
Item noch een mudde over Rentgen Gosses zoon arve loslijck inden karspel voors.
Item noch een mudde over Scowe Welckes zoon [70] arve tot Nyeuwholtwolde 
loslijck met XII flor.
Item noch een1636 scepel over Peter Alts arve, daer hij nu ter tijt woent inden 
karspel, erffpacht.
Item noch een scepel over Peer Hankes zoon arve inden karspel voors., getaxeert 
tmudde ½ flor.
Summa III½ flor., facit summa principalis XXXVII flor.

Landen ende renthen behoirende tot Sinte Anthonis altaer binnen Oldeholpade.

Item soe hebben wy by myner tijt Sinte Anthonis altaer laten oprichten ende 
wygen, ende daertoe soe heeft eenen geheeten Jonghe Steffen Steffens gegeven 
twee roeden landts, die zijn vader voer vyff schilden waren verset van eenen 
geheeten Bartolt Martens. Ende denselven Bartolt hebbe ic zijn eygendom selver 
voert affgecocht ende van myn selves guet betaelt met sestehalve philippus gl. 
ende wylse laeten totten voors. altaer ende zij liggen int karckweer, dat Peer 
Hannekes toehoert in Oldeholtpade etc.
(f. 370) Noch heeft die voors. Jonghe Steffen gegeven twee roeden lants ende een 
vierendeel van een roede. Ende noch soe vele lants als voors. is, dat hadde zijn 

1636  Hierna doorgehaald ‘mudde’.
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stieffvader voor hem vercofft Gale ende Swane ende Gelle hoer dochter opter 
Idsaert voor vyffendetwintich schilden. Dit voors. landt lach ende pleech te 
liggen in Galen voors. lant ende daer en quam nyet aff, waeromme soe vercochten 
onse voeghden ende karspelluyden Galen voors. die twee roeden voors. ende 
een vierendeel voert etc. Vanden voors. penningen ende ander gelt, dat Sinte 
Anthonis was gegeven, soe maeckten wy sestich philippus gulden. Daervoer 
vercocht ons eenen gheheeten Reyncke Hanneke Foppens drye philippus gulden 
jaerlijcx, losselijcke pacht, nae uuytwysinge ons brieffs, daer van uuyt zijn wester 
arve in onsen karspel voors., daer Hanneken Foppens zijn soone nu op woent etc.
Van die pacht zijn nu wel over sestich philippus gulden gecomen the renthe, daer 
salige Peer Claesen dartich philippus gulden van op ontfangen heeft over al zijn 
lant ende guet in Oldeholpade op anderhalve philippus gulden tjaers, loslijck.
Noch Peer Doghens oyck dartich philippus gulden, daer van op1637 ende over zijn 
goedt in Oldeholpade op anderhalve philippus gulden sjaers, loslyck etc.
Noch heeft ons Geert Peer Reynerts in zijn testament totten voors. altaer gegeven 
sessentwintich philippus eens inden hant, daer zijn die sesse van gestolen, maer 
(f. 371) die twintichstehalven philippus gulden heeft Johan Meynnens van Ayke 
Oghes onsen stellinck voert ontfangen op eenen philippus gulden jaerlijcx op 
ende over zijn landt ende guet in Oldeholpade, losslijck. Ende anders soe en is 
daer nyet meer toe, het mach beter wordden alst God wil.
Cornelius Hesselinghe van Godes genade voors. subscripsit hac manu sua propria.

Nyeuwholpade 1638

Landen ende renthen behoirende totter pastorien in Nyeuwholpade.

Inden iersten die pastorie is breet LXV roeden, streckende van die Schene indie 
Lende, daer naestgelandet is op die oest zijde Geert Heynes en aen die westzijde 
Jan Lykelens ende doet XV philippus gulden.
Item die olde wedeme is breet XII roeden, streckende van die Schene in die Lende 
ende doet anderhalven philippus gulden, Jacob Reynckens erffgenaemen aen 
beyden zijden naestgelandet zijnde.
Noch VII roeden, Feye Reygers erffgen. aen beyden sijden naestgelandet, 
streckende van die Schene in die Lende, ende mach doen eenen gulden.
(f. 372) Item noch VI roeden in Sibbe Reygers arve ende doet eenen gulden.

1637  Hierna doorgehaald ‘ontfangen’.
1638  In linkermarge.
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Westnijbercoop

Item die olde wedeme is breet XXVIII roeden, streckende van die Schene in die 
Kunder, daer naestgelandet zijn aen die oystzijde Jacop Reynckens erffgen. ende 
aen die westzijde Lykele Ebelens erffgen., ende dese pacht is medegerekent [71] 
aen die XV gl. van die personateschijp in Nyeuwholpade.
Item daernae XII roeden, gelegen in het Vogelholt, streckende van de Schene in 
die Kunder, daer Lickele Ebelens erffgen. aen beyden zijden naestgelandet zijn, 
ende mach doen II philippus gulden.
Item noch vierdehalve roeden Lykele Ebelens erffgen. aen beyden zijden 
naestgelandet, oyck streckende van die Schene in die Kunder, ende mach doen 
eenen halven gl.
Item noch XV roeden, oyck gelegen in Lickele Ebelens landen, oyck streckende 
van die Schene in die Kunder, ende mach doen XX st.
Item noch te Finckegae II dachmat landts, het eenen gelegen in Marten Jan 
Meynens landen, het ander Sybbe Reygers landen ende mach doen eenen gulden.
Item Sint Peters pacht is XXII mudde roggen.
(f. 373) Item Sint Martens pacht is [...]1639.
In die Spange III philippus gulden een oert min, up Lyse Geerloffs landen 
liggende.
Item meyster Geert Stevens ende meester Clemens geven tsamen III emder 
gulden.
Item Bernyer thoe Isnene eenen halven philippus gulden ende ghyfft Bernyer 
Reynders.
Item Marten Wytkens gheeft XX fleemschen ende eenen halven philippus gulden.
Item Marten Wytkens noch een oert van eenen philippus gulden.
Item Peter Sybbens gheeft XV stuvers.
Item Leffert Noortmans gheeft elleff stuvers.
Item Geert Heynes XV stuvers.

(f. 374) Onser Liever Vrouwen landen ende renthen in Nyeuwholpade.

Inden iersten, acht roeden streckende van die Schene in die Lende, aen die 
oystzijde naestgelandet Lykele Ebelens erffgen. ende aen die westzijde Peter 
Luydens, ende moeghen doen eenen gl.
Item noch VII roeden, Feye Reygers erffgen. aen beyde zijden naestgelandet, 
streckende van die Schene in die Lende ende mach doen eenen gulden.

1639  Niet ingevuld.
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Item noch V roeden, aen die westzijde Marten Wytkens ende aen die oestzijde die 
Hijllijgen van Bercoop, mach doen eenen halven gl.
Item noch een roede in Marten Wytkens landt ende is mede gerekent aen den 
halven gulden van die V roeden.
Item Peter Luydens gheeft XXXIII stuvers.
Item meester Geert Stevens II emder gl.
Item Sint Clemens thoe Steenwyck eenen emder gl.
In die Spange III philippus gulden over Lijse Gerloffs gueden min een oert.
(f. 375) Item Ayke Oegens eenen philippus gulden.
Item eenen philippus gulden over Lysbet Anke Barens dochters goeden.
Item Rinnert Gossen eenen philippus gulden ende een horntkens gulden.
Item Coop Reynerts eenen philippus gulden.
Item Redmer Rummerts eenen halven philippus gulden.
Item Jolle kremer eenen halve philippus gulden.

Beul 1640

Landen ende renthen behoirende totter pastoirie te Beul.

Inden iersten een sate lants, aen die oystzijde Merck Lamberts, aende westzijde 
Jan Abelens erffgen. naestgelandet ende plach jaerlijcx te huyr te doene sestehalff 
philippus gulden.
Item anderhalff dachmat hoylants gelegen op Vreesenbroeck, doende jaerlijcx te 
huyr eenen philippus gulden.
(f. 376) Item noch drye roeden landts daer aen beyden zijden naestgelandet is Jan 
Tymens, doende jaerlijcx ter huyr negen stuvers.
Item noch drye roeden landts gelegen int Broeck, aen den oistzijde naestgelandet 
Tyerck Jans zoon ende aen die westzijde Albert Jans zoon, doende jaerlijcx ter 
huyr negen st.
Item een acker landts tot Rysbercamp gelegen, daer aen die westzijde naestgelandet 
is Albert Claes zoon ende aen die oystzijde Claes Jans zoon, doende jaerlijcx ter 
huyre een halff mudde rogge.
Item thien mudde roggen jaerlijcx tot Sinte Pieters pacht, vanden sommige een 
scepel ende vanden sommige een halff scepel.
Item Thijs Jan Ludens een mudde rogge jaerlijcx, te lossen met thien philippus 
gulden.

1640  In linkermarge.
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[72] Item Rotgher her Wouters jaerlijcx een mudde roggen, te lossen met thien 
philippus gulden.
Item Jan Roeleffs toe Elsen een mudde roggen, te lossen met thien philippus 
gulden.
Item Luythien Roeloffs een scepel roggen jaerlijcx, te lossen met drye philippus 
gulden.
(f. 377) Item Garloff Jans zoon drye scepel rogge jaerlijcx, te lossen met achtehalff 
philippus gulden.
Item Jaerde Jan Thysens een mudde rogge jaerlijcx, te lossen met thien philippus 
gulden.
Item Wybe Jacops ende Jan Jacops een mudde rogge jaerlijcx, te lossen met thien 
philippus gulden.
Item Andries Jacops een mudde roggen jaerlijcx, te lossen met thien philippus 
gulden.
Item noch daer toe jaerlijcx negendehalve mudde rogge welcke zijn gelecht voer 
die bollen, die sommige te lossen met thien philippus gulden ende de sommige 
met XII philippus gulden.

Landen ende renten behoirende der kercken te Beul voors.

Inden iersten Albert Jans zoon drie scepel rogge jaerlijcx, te lossen met elleff 
philippus gulden min een oert.
Item Jan Awinge erffgen. een halff mudde rogge jaerlijcx, te lossen myt vyff 
philippus gulden.
Item Roeliff Wessels een scepel rogge jaerlijcx, te lossen met drye philippus 
gulden.
(f. 378) Item noch Henthyen Henthys een halff mudde rogge jaerlijcx, te lossen 
myt vyff philippus gulden.

Landen ende renthen behoirende tot Onser Liever Vrouwen vicarie te Buel.

Inden iersten een sate lants, daer aen beyde zijden naestgelandt is Marck Lamberts, 
ende mach jaerlijchs ter huyre doen vier philippus gulden.
Item thien dachmat hoylants gelegen op Vresenbroeck, waervan de vyffne jaerlijcx 
ter huyre doen XII stuvers ende die ander vyffne XVI stuvers.
Item Garbrant Wybes toe Blesdyck II mudde rogge jaerlijcx, te lossen met 
vyffentwintich philippus gulden.
Item Claes Rummers erffgen. te Mackum een mudde rogge jaerlijcx, te lossen 
met thien philippus gulden.
Item Andries Jacops anderhalff mudde rogge jaerlijcx, te lossen met XV philippus 
gulden.
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Item gheeft de voors. Andries Jacops jaerlijcx XII stuvers, gelegen onder twee 
acker lants.
(f. 379) Item de voors. Andries geeft noch een oert golts, te lossen met V philippus 
gulden.
Item Goeythien scroer een mudde rogge jaerlijcx, te lossen met thien philippus 
gulden.
Jan Tymens een halff mudde rogge jaerlijcx.
Jan Bralts XVI stuvers jaerlijcx, te lossen met XVI philippus gulden.
Merten Boelens een scepel rogge jaerlijcx.
Hanthyen Hynthys een scepel rogge jaerlijcx.
Reynthien Meynes zoon een scepel rogge jaerlijcx, te lossen met III philippus 
gulden.
Item Marten Jannis ende Albert Jans zoon drye scepel rogge tjaers, erfflijck.
Jannis Franckis VI stuvers jaerlijcx.
Jan Abelens erffgen. anderhalff mudde rogge jaerlijcx, te lossen met XV philippus 
gulden.
Item Ancke Jans zoon ende Arent Geerts een mudde rogge jaerlijcx.
(f. 380) Item Jan Geerts een mudde rogge jaerlijcx, te lossen met thien philippus 
gulden.
Item noch een acker lants1641 gelegen op Boekolderess, welck jaerlijcx ter huyr 
doet de vierde garff.
Noch Wybe Jacops ende Jan Jacops die scepel rogge jaerlijcx, te lossen myt 
achtehalff philippus gulden.
Item noch Wybe Jacops ende Jan Jacops XII st. jaerlijcx.

Noordtwolde 1642

Landen, renthen en pachten behoirende totter kercken te Noordtwolde.

Inden iersten zijn totter kaercke in Noordtwolde voors. in summa XXII mudde 
roggen, dewelcke pacht is int dorp gelegen. Des gheeft elck hooftstede, daer huys 
op staet ende daer in voortijden huysen gestaen hebben, vier spint roggen Vriessche 
mate, makende in summa de voors. XXII mudde, die men nyet kan verminderen.
[73] Item eenen philippus gulden te Beul over Johan Abelens arve.
(f. 381) Item X pont botteren te Ysselham, over Cleys Honingen arve in Sticht.
Item noch een vierdeels vat butteren jaerlijcx. Des misse ic die pacht van 
twee luyden int karspel, als van Marten Johan Meynes ende Luytien Eginge 

1641  Hierna doorgehaald ‘geleken’.
1642  In linkermarge.
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eenentwintich jaer, ende maeckt in summa vierdehalff tonne butteren van beyden.
Item noch hebbe ic van elck huys daer vuer ende roeck uuytgaet, drye stuvers 
jaerlijcx, beloopende tsamen ter summa van drie philippus gulden, alse wel be-
talen.
Item het arve myt zijn besit zijn XXIIII roeden landts ende het weydet XII hoefft 
beesten ende twee peerden, ende twee roeden weyden een hoeft beest, ende dat 
plach men te huyren voor twee1643 vlaemsen ende nu doetet III stuvers brabants.
Item noch drye dachmat hoylanden te Santhusen, ende doet jaerlijcx als ment 
verhuyrt eenen keysers gulden.

Desen naebes. en hebben my in ses jaeren nyet betaelt.

Johan Awinge jaerlijcx een mudde roggen te Steggerden.
Johan Lamberts te Mackinge een mudde rogge over zijn arve.
Over Claes Barte [...]1644 arve een halff mudde rogge ende licht in Noortwolde.
(f. 382) Item Jonge Kasten guedt gheefft een mudde rogge int karspel.
Item over Schorlers were wordt my van ontholden een jaerwende.
Item over Claes Hinkens guet licht een arfflijck jaerwende.
Item over Thomas Egbaers guedt liggen twee jaerwenden, die welcke wordden 
mij ontholden.

Landen ende renthen behoirende tot Onser Liever Vrouwen vicarien te Noordtwolde.

Inden iersten, achtien mudde rogge, gelegen in Noordtwolde ende Beul ende in 
Finckegae.
Item aen gelt renthen thien philippus gulden, oyck gelegen int selve kerspel ende 
in Bercoop.
Item neghen dachmat hoylandts, die tjaers moghen doen acht philippus gulden, 
maer1645 nu de landen affslaen, moeghen ze soe vele nyet doen.
Item tbesit daer die vicaris up woent, mach renthen anderhalff mudde roggen.

(f. 383) Hier naevolgen die renthen, die de vicaris nyet gecrygen kan.

Op [?] huijden heeft Kerst Loffertsen voor commissaris vande Hove verclaert.1646

Inden iersten Jacop Tyabben een scepel roggen, die woenende is opter Ydsaert.

1643  Hierna doorgehaald ‘fl.’.
1644  Niet ingevuld.
1645  Hierna doorgehaald ‘noch’.
1646  In de linkermarge later toegevoegd, in een andere hand.
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Item Leffert Boelens woenende inden karspel van Noordtwolde, een halff mudde 
rogge.
Item Baerte Kerstens woenende oyck in Noordtwolden, een mudde roggen.
Heer Joannis Koenis erffgen. wyens soene in Sonnega woent, Conradus geheeten, 
een mudde roggen.
Item Lebbert vyff oert arens gulden, die welcke woent in Noordtwolden.
Item Claes Jan Reyners I½ mudde roggen, woenende te Pepergae, die borge is 
van Heyne tapper.

Landen ende renthen van Sinte Nicolaus vicarie in Noordtwolden.

Inden iersten, over Marten Claes Bralts arve een mudde rogge.
Item over Lebbert Baertes arve een mudde roggen.
Item over Sibbe Asselens arve, dat Marten1647 Johan Meynes gecocht heeft, een 
mudde roggen.
(f. 384) Item noch van Marten Johan Meynens drie scepel rogge van twee roeden 
lants, die hij vanden vicarie gecocht heeft.
Noch van denselven Marten Johan Meynens een halff mudde roggen, over dat 
lutteke weer, aenden oistzijde Sinte Nicolaus vicarie naestgelegen.
Item over Marten Egghingen arve een mudde rogge.
Item uuyt elck huys een Vriesch spint rogge, uuytgesecht Santhuysen, die hebben 
huer spinden op een arve gelecht.
Item te Beul over Roloff Eyts arve, een mudde rogge.
Item te Beul over Hynke Johan Bolens arve, drye scepel rogge.
Item op Steenwyckerwolt over een arve geheeten Geerdinge, III mudden roggen 
ende III mudde haver.
Item op Steenwyckerwolt over een stucxken landts geheeten Hesselingh camp 
twe mudde rogge.
[74] Item te Finckega over Jonge Martens guet II philippus gulden jaerlijcx.
Item opt Fresenbroeck vyff dachmat hoylants III½ philippus gulden.
(f. 385) Item inden Blanckenham bij den Zeedyck een halve tonne botter jaerlijcx 
over een arve landts, dewelcke nu tertijt beset ende gebruyct eenen gheeten Albert 
Pauwels.
Item noch inden Blanckenham een halve tonne botter jaerlycx over een arve 
landts, die nu tertijt besit ende gebruyct eenen gheheeten Katrina Coop Wits.
Item noch inden Blanckenham VIII Vollenhoefsche cop botter over een arve 
landts, die nu tertijt besit ende gebruyct eenen geheten Bartelt Frericx.

1647  Later toegevoegd.
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Item int gerichte van Steenwyck op een plaetse geheeten Ruxvene,1648 VII roeden 
landts, die doen jaerlijcx vyff philippus gulden.
Item dat huys weer is getaxeert op eenen gulden toe rente ende als dat nyet 
gebouwet wordt, soe en brenct het nyet op.
Item over Peter Bartels ende Assele zijn huysfrou arve een mudde rogge jaerlijcx. 
Dese twee voors. persoonen zijn gestorven sonder kinderen, ende nae huere doot 
isser gecomen eenen Peter Johan Eyts genoempt, die huere goeden heeft aangetast 
als erffgenaem, als hij seght, ende vanden selve arve schort den vicarius noch nu 
Petri ad Cathedram X mudde rogge reste, ende is Assele voors. gestorven nae Peter 
Bartels hueren man int jaer van XVc XXVII. Soe heeft Peter Johan Eyts voors. den 
vicarius nu ter tijt betaelt int jaer van XXXVII: VI mudde rogge vanden voors. 
jaeren, naedat de voors. vrouwe Assele (f. 386) gestorven is, maer hij en wilt die 
reste, als te weeten X mudde rogge, nyet betalen.
Item her Rotger Winter heeft ontfangen vanden vicarien int jaer van XXXVII: 
XII philippus gulden op een mudde rogge tjaers over zijn arve te Finckegae, nae 
vermelden van zijn eygen hantscrifft, dwelck mede onderteyckent is met des 
stellincx handt te Noordwolden.
Item Baerte Karstens is de vicarie oyck schuldich XII½ carolus gulden van een 
pleyt, dat hy met die vicarie gehadt heeft, twelck te Hove gescheyden is bij huer 
beyde advocaeten, als meester Johan Rommers ende Julius van Ghele, die hen 
beyden daer van scrifften gegeven hebben, als dat Baerte voors. sal de vicarie 
geven XV carolus gulden voor de oncosten die de vicarie geleden heeft bij dat 
pleyt. Daer heeft Baerte in betaelt II½ carolus gulden, soe datter noch resten 
XII½ carolus gulden, die hij nyet wilt betaelen, ende dese scheydinge is geschiet 
int jaer van XL opten vyften aprilis.

(f. 387) Finckegae 1649

Landen, renthen ende pachten vander pastorien in Finckegae.

Inden iersten, twaleff roeden lants, daer die kercke op staet ende pastorienhuys, 
gerekent op drye golden gulden.
Item noch VI roeden landts, die de pastorie voor II½ mudde roggen is 
overgedraghen, die de pastorie daer over hadde, maer het mach nu boven eenen 
keysers rijnsgl. nyet te huyr doen, daer naestgelandet zijn aende oistzijde Claes 
Feygens ende aenden westzijde Sybbe Reygers erffgenaemen.

1648  Waarschijnlijk wordt hier ‘Rouveen’ bedoeld.
1649  In linkermarge.
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Item noch een schutenstal hoylandts op Freesenbroek inden gebiet Ysselhamme 
gelegen op die lange scutenstallen op vier dachmat nae1650 die westersse 
scutenstallen.
Item landen verpacht ende verhuyrt inden Blanckenham bij wylen her Laurens, 
pastoir in Finckegae, voor XII golt gulden eenen geheeten Symon Reyners ende 
Alijt zijn huysfrou, welcke landt voors. totter pastorie proven ende pachten is 
gegeven van Andries Auckes ende Tzemme zijn echte wyff, daer aenden zuydtzijde 
naestgelandt is Mathijs Geert Wynens ende aende noordtzijde Blanckes waer.
Item die moncken van Sinte Hannis Camp1651 twee mudde roggen erflyck pacht, 
Steenwycker maet, gelegen over haer arve op Stenwyckerwolt, opt oisteynde 
aenden hoeghen camp.
(f. 388) Item Koep Jans zoon ende Menst zyn huysfrou twee mudde roggen 
erfflyck pacht1652 Camper maet, gelegen inden karspel van Blesdycke, welck een 
deels aen die oistzijde Jan Dorren erffgen. nu mede zyn ingelandt ende aenden 
westzijde Hilbrant Nannes ende Jan Koeps.
Item noch twee mudde rogge over Lambert Peters ende Anna zijn huysfrou 
landen, gelegen inde karspel van Blesdyck, gecocht met twintich golt gulden, 
ende mach ment oyck inlossen metter voors. sommen, alsoe alle haer [...]1653 daer 
aenden westzijde Andries Jan Ellens ende Jan Martens ende aenden oistzijde [75] 
Gosse Luyden erffgen. naestgelandet zijn.
Item her Reyner, pastoir in Steggerden, een halff mudde rogge jaerlijcx, Petri ad 
Cathedram te betalen, over alle zijn goeden in Steggerden.
Item Meyne Claes Baertens, een mudde roggen over alle zijn goeden in 
Noordtwolde.
Item Jan Maes toe Steggerden, elven swaengen st. gegeven van salighe her Laurens, 
wylen pastoir inden dorpe van Finckegae.
Item noch elven swaengen st. vanden selven voors. gegeven op Reynken Bennes 
ende Greeten goet, twelck nu Jan Abelens erffgenaemen besitten, oyck gelegen 
in Steggerden.
Item noch eenen gulden vanden selven gegeven inden karspel van Blesdyck over 
Herman Luyden goeden ende Gese zijn huysfrou, te betalen Petri ad Cathedram.
(f. 389) Item noch drye goede oert golt gulden over Jacob [...]1654 gelegen inden 
karspel vanden Beul.

1650  Hierna doorgehaald ‘op’.
1651  Klooster Sint Janskamp, gelegen bij Sint Jansklooster.
1652  Hierna doorgehaald ‘Steenwycker maet’.
1653  Niet ingevuld.
1654  Niet ingevuld.
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Item dat westerste landt in Finckegae, geheeten Hancke Andries landt, V Vriessche 
spynt rogge ende noch twee mudde, daer eenen goeden brieff aff is ende twee 
erfflijcke jaerwenden, gelegen op een dachmat hoylandts int selve arve.
Item dat landt daer naest, geheeten Marten Reynckens arve, een halff mudde 
rogge ende twee arfflijcke jaerwenden.
Item Alfers landt, vier spynt rogge ende een halff jaerwende.
Item Jan Alfers landt, nu Zybrant Jellens landt, thien spynt roggen ende een 
erfflijck jaerwende.
Item Wybe Peters landt, vier spynt rogge.
Item Jan Zybbens landt, achte spynt rogge.
Item Nollen landt, aen den oistzyde die pastorie, achte spynt rogge ende een 
arffelijck jaerwende.
Item Pauwels erffgen., geheten Lammen landt, vyff spynt rogge met die oyster 
vier roeden hoorende tot dat landt.
Item Nannen Peer Folckers, drie scepel rogge ende ½ spynt.
(f. 390) Item Wybe Peers drie roeden daer naest ingelandet, een pont ende 
anderhalff spynt roggen.
Item Jacop Jan Alfers vier spynt roggen.
Item Meyne Zybbens landt, nu Marten Jan Renckens erffgen. toebehoirende, vier 
spynt rogge ende een arfflijck jaerwende.
Item Menst Sybbens nu Sybbe Reyggers erffgen. toebehoirende, ses spynt rogge. 
Men seght noch van drie scepel, wes zij nyet willen betalen ende noch twee 
arfflijck jaerwenden van Meyne Sybbens ende Gese zijn huysfrou, welck zij oyck 
nyet willen betalen.
Item ses roeden tusschen Lammen ende pastorien elven roeden, anderhalf1655 
spynt roggen.
Item die sesthien roeden aenden oistzijde der pastorien elven roeden, vier Friesche 
spynt roggen.
Item Alijt Remmers landt, nu Jan Claes zoon, vier spynt.
Item her Rotger die pastoir zijn eygen landt, aen die oistzijde Claes Feygens, vier 
spynt roggen.
Item Claes Feygens van allen zijnen landen drye mudde rogge, halff losbaer ende 
halff erffpacht.
(f. 391) Item die Hornne oester arve in Finckegae, een halff mudde roggen.
Item die wester arve in Noordtwolde, daer Jan Martens die stellinck op woent, 
een halff mudde rogge.

1655  Doorgehaald ‘vier Vriesche’.
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Item drie carolus1656 st. op Hendryck Andries landt in Steggerden, daer aenden 
oistzijde naestgelandt zijn her Reyners erffgen.
Item Feyge Reygers heeft ontfangen vyfthien philippus gulden vanden pastorien 
golt, daer hij jaerlijcx voor sal betalen vyfthien karolus stuvers.
Item noch van yder doede die tot zijn jaeren gecomen is, drye schilden ende twee 
pondt was, elck schilt te betalen met een horntkens gulden, soe die older mannen 
seggen.
Item noch een yder arve in Finckega vyff bollentijden, op elcke laeste zieldach 
ende Alderzielendach te betalen acht pont broets ende een pondt botter, ende die 
older mannen inden karspel [zeggen], dat zij tselve weder mogen renoveeren tot 
allen tijden, als zij een kuer uuyt brenghen ofte een ander pastoir kiesen, maer zij 
hebben my her Rotger des gegunt als de voor pastoren hebben gehadt.
Item noch heeft Andries Claes Boelens, stellinck in Pepergae, ontfangen twintich 
philippus gulden, daer hij jaerlijcx aff sal betalen den pastoir inden dorpe eenen 
gulden Petri ad Cathedram, tallen tijden myt alsulcken penninck weder te lossen.
(f. 392) Item noch zijn die ingesetenen van Finckegae schuldich den pastoir zijn 
hoy [76] te halen van Freesenbroeck, van dat scutenstal dat die pastoir toecompt.
Item Claes Marynghe, opt eynde in Zanthuys, een erfflijck jaerwende.
Item Groete Jans landt daer [...]1657 op woent, dat eerste huys ende arve in 
Steggerden van oisten aen.
Item op Jan Reyners arve oyck in Steggerden, twee erfflijcke jaerwenden, te 
betalen met sestien pont broets ende twee pont botter yttlijcke jaerwende.
Begeerende die ingesetenen van Finckegae de leenen te unieeren nae affvaert van 
desen heeren, want zij cleyn van renthen zijn.

Landen ende renten staende totter tymmeringe ende reparatie vanden kercken in 
Finckegae voors.

Inden ieersten een Camper mudde roggen over Marten Eggynge goet, opt 
oesteynde van Noordtwolde.
Item Jan Eggynge landt, nu Jan Meynes erffgen. in Steggerden, eenen halven 
gulden jaerlijcx.
(f. 393) Item noch eenen golt gulden gegeven van Rumme Jan Renckens met een 
zeker testament over haer landt in Finckegae, geheeten Marten Renckes landt, die 
ons wordt ontholden vanden erffgen. van Martens.
Item heeft her Roloff, vicarius geweest in Finckega, gegeven oyck tot reparatie 
vander kercken viertich gulden, welcke zijn erffgen. bespiert hebben, ende is 

1656  Hierna doorgehaald ‘gulden’.
1657  Geen naam ingevuld.
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gemaect tusschen den karspelluyden ende den erffgen. van zalige meester Focko, 
pastoir geweest in Leuwaerden, ende meester Cornelius, pastoir in Oldeholpade, 
ende her Karste, pastoir inder Ydsaert, op vierentwintich philippus gulden, daer 
die erffgen. solden aff geven twee mudde rogge jaerlijcx ende hebben ons nyet 
gegeven van her Roloffs doot aff.

Landen ende renten behoirende totter vicarien van Onser Liever Vrouwen binnen 
Finckegae.

Inden iersten, thien roeden landts met dat huys, bij die oistzyde naestgelandet 
Sybert Gellens ende bij die westzijde Paulus Jansen erffgen., met noch twee 
dachmat landts gelegen aen Noortwolder Weteringewal, daer bijden westzijde 
naestgelandet zijn, salige Johan Abelens erffgen. Dese voors. landen moghen 
jaerlijcx renthen in hooghe ende leghe drie golden gulden.
Item her Rotger uuyt zijn selffs saete eenen halven philippus gulden ende een 
scepel rogge, tsamen te lossen met XIII philippus gulden.
(f. 394) Item Johan Claes seven oert philippus gulden, te lossen met XXXV 
philippus gulden.
Item Claes Feyes ende Joachim snyder, tsamen V Steenwycker scepel rogge, te 
lossen met XXXII arens gulden, eenen arens gulden te betalen met XV Camper 
cromsterten.
Item Menst Sybben saete een oert philippus gulden, te lossen met V philippus 
gulden.
Item Meyne Sybbens zaete een oert philippus guldens, te lossen met V philippus 
gulden.
Item Nolle timmerman een oert philippus gulden, te lossen met vyff philippus 
gulden.
Item Wybe Peters een halff Steenwycker mudde roggen, te lossen met VI philippus 
gulden.
Item Marten Johan Reynckens zaete een ½ mudde rogge Steenwycker mate, 
aerfflijck.
Item Joachim Jacops vier mudde rogge Steenwycker mate, te lossen met XLIIII 
philippus guldens.
Noch eenen philippus gulden jaerlijcx, te lossen met XVIII philippus gulden.

Steggerden

Item Nydyck Jansen eenen ½ philippus gulden, te lossen met thien philippus 
gulden.
(f. 395) Item Gheert mulder een mudde rogge, jaerlijcx te lossen met thien 
philippus gulden, ende noch eenen halffven philippus gulden, te lossen met X 
philippus gulden.
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Item Thijs Jansen eenen philippus gulden, te lossen met XX philippus [gulden].
Item een dachmat landts, daer bij die oistzijde Claes Jansen ende bij den westzijde 
Tys Heynes naestgelandet zijn op die Lenden wal, mach jaerlycx renten eenen 
keysers gulden.

In Pepergae

Item Andries Bolens eenen ½ philippus [77] gulden, te lossen met thien philippus 
gulden.
Item Hebele Feyes een ½ mudde rogge Steenwycker mate, erfflijck.

In Blesdyck

Item Johan Ytters Hebelens twee mudde rogge Steenwycker mate, te lossen met 
XX philippus gulden.
Item Peter Jonge Andries twee mudde rogge Steenwycker mate, te lossen met XX 
philippus gulden.
Item Meyne Pyers een halff mudde rogge Steenwycker mate, te lossen met V 
philippus gulden.
Item te Isselhamme een halff dachmat landts op een si maet,1658 mach jaerlijcx 
renten eenen halven keysers gulden.

(f. 396) In Noordtwolde

Item Wybe Marten een Steenwycker mudde rogghe, te lossen met XIII philippus 
gulden.

In Oldebercoop

Item Roeloff Lubbers een Steenwycker mudde rogghe, te lossen met X philippus 
gulden.

In Steenwyck

Item Dijrck Jacop twee mudde rogge Steenwycker mate, te lossen met XXIIII 
philippus guldens, daer is Marten Jansen te Noordtwolde borgge voere.

1658  De betekenis van ‘si maet’ is onduidelijk; waarschijnlijk ‘zijmaat’.
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Pepergae 1659

Landen ende renthen behoirende totter pastorien in Pepergae.

Inden eersten, XIIII roeden landts thoe vene ende thoe volde, van die Lant-
scheydinge hent in die Lende, myt huys, spijcker ende schuyre, daer naestgelandet 
is aenden oistzijde die kercke van Pepergae ende aen die westzijde Gheert 
Moerlinck, jaerlijcx rentende die derde garve van dat bouwelandt ende VI horns 
gulden weydelandt, etc.
Item noch II½ roeden in Romma Johan Reyntkens landt, (f. 397) daer nu Hebel 
Feyens zoon gebruycker van is in Pepergae, getaxeert op eenen philippus gulden, 
aende oistzijde Gossen Jacops erffgen. ende aende westzijde Hebel Feyens selffs.
Noch II½ roeden landts in Bernighen landt in Pepergae, daer naestgelandet is aen 
die oistzijde die kercke toe Pepergae ende aenden westzijde die pastoir, jaerlijcx 
getaxeert op [...]1660 horns gulden, want en heeft gheen bouwlandt.
Item Feyo Johan Reyntkens landt in Pepergae, daer naestgelandet zijn nu ter tijt 
aenden oistzijde Johan Peter Evertssen ende Luytken Gheers zoon ende aenden 
westzijde Hebel Feyes zoon ende Andries Johan zoon ende is nu int gebruyckt 
ende besit Baerte Feyens zoon I½ mudde rogge jaerlijcx Steenwycker mate, 
erfflijck.
Item Andries Claes Boelens zoon landt in Pepergae, daer naestgelandet is aenden 
oistzijde Claes Johan Reyners zoon ende aenden westzijde oyck Claes voors. met 
zijn zwager Claes schroer, twee mudde Camper mate tjaers, erfflijcx ende noch 
twee mudden rogge jaerlijcx Steenwycker mate, losbaer.
Item noch Braalt Andries landt nu ter tijt myt zijn adherenten in Pepergae, daer 
naestgelegen is aenden oistzijde Gabbeken landt ende aenden westzijde Boolmans 
lant, I½ grove tonne rogghe, erfflijck.
Item Gheert Moerlinckx landt, nu ter tijt in Pepergae, naestgelandet aenden 
oistzijde die weme ende aende (f. 398) westzijde Jacop Peters erffgen., drie scepel 
rogge jaerlijcx Camper mate, erfflijck, ende noch II½ scepel rogghe jaerlijcx 
Steenwycker mate, loslijck.
Item noch over X roeden landts, daer die olde kercke plach thoe staen, nu in 
eygendom ende besit van Claes Johan Reynerts ende Claes schroer, naestgelandet 
aenden oistzijde Andries Claes Boelens ende aenden westzijde Zijwert Reynckes 
erffgen., een Camper mudde roggen jaerlijcx, erfflijck.

1659  In linkermarge.
1660  Niet ingevuld.
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Item Claes Andries lant in Blesdyck, daer nu Hillebrant Nanne zoon deygendom 
aen heeft ende1661 toecompt, naestgelandet aenden oistzyde Gosse Jacops erffgen. 
ende aende westzijde Johan Koops, jaerlijcx drye Camper mudde roggen, erfflijck.
[78] Item Claes Gheerssen landt in Blesdyck, dat nu ter tijt Hessel zijn zoene 
besit, naestgelandet die [...]1662 weme in Blesdycke, een Steenwycker mudde 
roggen jaerlijcx ende een Camper mudde tjaers, erfflijck.
Item Henne Ludens zoene in Blesdycke gheeft een mudde rogge jaerlijcx, 
Steenwycker mate, losslijck.
Item noch Lambert Peter Gawers zoon in Blesdyck een mudde rogge, Steenwycker 
mate, losslijck.
(f. 399) Item noch Laurens Tydens landt in Blesdyck, dwelck nu Peer Hancke 
Vranckens besit III hornkens gulden tjaers, losbaer.
Item Peter ten Holten arve landts op Steenwycker woldt dwelck nu zijn zoene 
Hinne besit, jaerlijcx een Camper mudde rogge, erfflijck.
Item noch die Oisterbletye, zoe genoempt, op Steenwycker woldt, daer nu Wybe 
Reyghers zone besitter van is, een Steenwycker mudde roggen tjaers, erfflijck.
Noch Branrynck een arve lants op Steenwycker wolt een erfflijck Steenwycker 
mudde rogge jaerlijcx.
Noch in Scherwolde uuyt een arve landts genoempt Speelvogels landt, vyff scepel 
garste oft maencksaet jaerlijcx, Steenwycker mate, erfflijck.
Item in Muckenbete uuyt een landt gheheeten Nomaert, twee erfflijcke beyers 
guldens tjaers.
Noch in Noordtwolde uuyt een arve geheeten Mollers lant, een mudde rogge 
jaerlijcx, Steenwycker maete, erfflijck.
Item noch in Elselo Johan Roloff Luytkens zoon een ½ mudde rogge jaerlijckx, 
Deventer mate, erfflijck.
(f. 400) Item Meiloff Johans zoon in Pepergae III scepel rogge jaerlijckx, 
Steenwycker mate, losbaer. Hebel Keynssen heeft ontfangen X golden gulden van 
Henrick Martens erffgen., daer men plach toe geven een mudde rogge tjaers tot 
die Heylighe Sacraments misse. Men seght, dattet Meiloff gebuert heeft.
Item in Sticht op die lange schuytenstallen op dat Westerbruecken soe geheeten, 
vyff dachmat hoilants, dat dachmat jaerlijcx getaxeert op een horns gulden.
Item noch in Sticht op dat Oisterbrueck soe genoempt, I½ dachmat jaerlijcx, 
getaxeert op eenen horns gulden.
Item die landen, die betimmert zijn ende inden vollen bouw saten, tzij meyers 
off eygensitters, gheven die pastoir die vier quatertemper telckes VIII pont broets 
ende een pont bottere.

1661  Hierna doorgehaald ‘besit’.
1662  Niet ingevuld.
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Ende die landen die nyet betimmert zijn ende gebouwt ende anders, etc. ende die 
weleer in voortijden betimmert geweest hebben, etc., die gheven voer dat broet 
ende botter jaerlijcx vanden negen roeden een Camper scepel rogge, erfflijck.
Noch een ytlijcke vuerstede, die ghyfft die pastoir die vier hoeghe tijden zyn 
gehoirsaemheyt, te weeten: te Paeschen, Pinxsteren, Midtwinter, tijtlijckx I stuver 
brabants (f. 401) maer Onse Lieve Vrouwe Hemelvaert eenen halven st., ende die 
dienstboden een oert stuvers voer hoer ghehoirsamheyt.
Item een erfflijcke jaerwende in Finckegae van Troma Johan Reyntkens over 
Martens hoer soens landt in Finckegae.
Item noch II erfflijcke jaerwenden over Feye Johan Reynckens landt in Pepergae, 
van olde Reyntken Feyenssen ende Swaenen zijn huysfrou gegeven.
Noch een erfflijcke jaerwende over Feye Johan Reyntkens landt van Alle Ziewers 
ende Grete Ziewers gegeven.
Item als daer twee tsamen vergaederen inden Heyligen echte state, soe heeft die 
pastoir van de drie geboden ende die tsamen gevinge drie olde vlemschen.
Noch als die pastoir myt dat Heylige Sacrament tot1663 een van zyn ondersaten 
gaet1664 ende bringet in zijn huys, soe heeft hij voor zijnen ganck een olde 
flemschen. Ende salvet hij den siecken mensche mey den Heyligen Olie ende 
die siecke mensche geneest weder vanden cranckheyt ende hij brenght zijn cruce 
weder te kercken, soe is hy schuldich den pastoir drie olde vlemschen. Ende haelt 
God die mensche, die alsoe geschiet is als voors. is, soe is die pastoir verschenen 
drye davidts gulden ende drye pondt was, etc. Ende is die mensche berecht 
(f. 402) metten Heylige Sacramente ende nyet geoliet, ½ achterdade ende een 
kindt een pondt was, etc.
Noch een erfflijcke jaerwende in Finckega over Jonghe Wybren landt, van Nanno 
Volckerts gegeven.
Van een kindt te doepen, een placke.
Van een craemvrouwe in te leyden, een olde vlemsche.
Noch III erfflijcke jaerwenden die van [79] Kateryna Woltmans over Jacop Peters 
erffgen. landt in Pepergae.
Item noch negen roeden landts onbetimmert, ende heeft oyck gheen bouwelandt, 
daer die kercke te Pepergae op staet, daer die pastorie naest gelandet is en hem 
zeer profytelijck ende nutte was ende myt raedt vanden pastorien ende den 
kerckvoechden1665 ende gemeynte in voorleden tijden tot profijt vanden pastorien 
ende der kercken in Pepergae van Johan Pieter Evertssen ende Luytken Gheertssen 
ende van beyde hoer huysfrouen ende haer erffgen. verwisselt hebben ende 

1663  Later toegevoegd.
1664  Later toegevoegd.
1665  Hierna doorgehaald ‘in Pepergae’.
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hebben daer ander pachten aan gegeven, die over hoer ander arven in Pepergae 
liggen, etc.

(f. 403) Onser Liever Vrouwen vicarie landen ende pachten in Pepergae.

Item in den iersten, XII roeden landts, huys ende hoff, streckende van dat vene 
in die Lende, Gaeten cuper aende westzijde ende Jacop Tythens aende oistzyde 
naestgelandet, doende te huyre vyff horntkens gulden.
Item noch over dat Lutteke Landt geheeten te Pepergae II mudde rogge, gelegen 
aenden westzijde van Baert Feygen ende aende oistzijde van Hebel Feygen, 
toebehoirende Luthen Ghers aenden Oldemarckt, met zyn adherenten.
Item uuyt Goses Jacops lant I mudde rogge Steenwycker mate, gelegen te 
Pepergae.1666

Noch over XII roeden landts te Blesdyck, geheeten Johan Tweses ende Romme 
koesters landt VII mudden rogge Camper mate; de ses gheeft Teybert Meynes, 
die daer naestgelandet is, dat ander mudde gheeft Luthen Hendricks, welcke 
naestgelandet is aenden oistzijde jonge Johan Coops.
Noch over Goesen Jacops landt XXXI flemschen, daer aenden oistzijde Tyse 
Ebelens ende aenden westzijde Johan Dorre erffgen. naestgelandet zijn.
Noch over Gesen Jacops landt thoe Blesdyck II½ mudde rogge Steenwycker 
mate, naestgelandet die bepalinge als hiervoer gescreven is.
Item over Johan Eythers landt te Blesdyck een mudde rogge Steenwycker mate, 
Gherwert Andries aenden westzijde ende Meyne Piers aenden oistzijde naest-
gelandt.
(f. 404) Item noch over Tytho Laurens landt thoe Blesdyck, II mudde rogge 
Steenwycker mate.
Item over Kathrina Konders landt te Blesdyck, I mudde rogge Steenwycker mate, 
bij her Frederick Nytters gegeven half den diener ende halff tot was.
Item noch over Claeren landt te Steggerden, I mudde rogge Steenwycker mate.
Item noch over olde Johan Coops landt tho Blesdyck, een mudde rogge 
Steenwycker mate, [...]1667 Altens gegeven, halff den diener ende halff tot was, 
welcke sal betalen Andries Boelens.
Noch over Romme Jan Reyntkens weduwe landt te Peperga, een halff mudde 
rogge Steenwycker mate, welck Hebel Feygen sal betalen.
Item noch een old scutenstal hoylandts gelegen op dat Oysterbroeck, welck mach 
jaerlijcx te huyre doen [...]1668 I dachmat XVI stuvers.

1666  Deze zin is waarschijnlijk later, maar wel door dezelfde auteur, toegevoegd.
1667  Niet ingevuld.
1668  Niet ingevuld.
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Item noch een benthe landts, gelegen opt Westerbroeck, welcke mach toe huyre 
doen te [...]1669 jaerlijcx een dachmat met een horntkens gulden.

(f. 405) Landen ende renthen behoirende totter prebende van Sinte Anthonis ende 
Sinte Catharina in Peperga.

Inden iersten, vierthien roeden landts myt dat huys ende hoff, streckende vanden 
Lantscheydinge hent inden Lende, oist der kercken in Pepergae, daer naestgelandet 
zijn aen die oistzijde Zweyrt Reynckens zoon erffgen. ende aenden westerzijde 
Peter Lobbens zoon erffgen., jaerlijcx getaxeert op VI horntkens gulden ende die 
daer de garve vanden boulant.
Item een Camper mudde rogge jaerlijcx ende een mingelen wyns uuyt ende over 
Gabbeken landt, soe geheeten in Pepergae, daer naest gelandt zijn aen die oistzijde 
Peter Lobbens erffgen. ende aenden westerzyde Braalt Andries zoon.
Item noch een gulden jaerlijcx uuyt ende over Hardzo Gabbens landt in Pepergae, 
waervan Claes Johan Reymerssen nu besitter is, daer naestgelandet zijn aenden 
oistzijde Joachim Johan Zwaetenssen ende aenden westerzijde Andries Claes 
Boellenssen.
Noch over vyff roeden landts ende over huys ende hoff, dwelck Claes schroer 
nu int gebruyck heeft, een mudde rogge jaerlijcx Steenwycker mate, weder in 
te lossen [80] met X golden gulden XXVIII stuvers brabants voor den gulden 
gerekent; daer naest gelandt zijn aenden oisterzijde Andries Claes Boelenssen 
ende aenden westerzijde Zywert Reyntkens erffgenaemen.
(f. 406) Noch uuyt Gheert Moerlincx landt in Pepergae een horns floreen 
jaerlijcx, losbaer, daer naestgelandet zijn aenden oisterzijde die pastoir ende 
aenden westerzijde Jacop Peterssen erffgen.
Item noch uuyt en over Boelmans landt in Pepergae ende Wybe Reygers 
erffgenaemen twee mudde rogge, te lossen met XXIIII philippus gulden, XXV 
stuvers brabants voor den gl., Steenwycker mate, daer naestgelandet zyn aenden 
oisterzijde Braalt Andries zoon ende aenden westerzyde die kercke van Pepergae.
Noch uuyt ende over Gosen Jacops lant, daer nu Arent Roloffs besitter van is 
met Gese Gosens dochter, drie gulden jaerlijcx horns flor., losbaer, daer naest 
gelandet zyn aenden oisterzijde Geken cuper ende aen den westerzijde Hebel 
Feyenssen.
Item noch uuyt ende over Hebel Feyenssen landt van Romme Johan Reynckens 
weduwe gegeven tot een testament, een halff mudde roggen jaerlijcx, Steenwycker 
mate, in te lossen met V philippus gulden, daer naest gelandet zijn aenden 

1669  Niet ingevuld.
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oisterzijde Arent Roeloffs ende aenden westerzijde Johan Peter Everssen myt zijn 
adherenten.
Meyloff Johanssen, een meyer man, heeft ontfangen X gl., daervoor sal hij geven 
jaerlijcx een ½.

In Blesdyck 1670

Item uuyt ende over Hillebrants Nannenssen landt ende Jonghe Johan Coops 
kinderen als Reyntken ende Johan myt haer adherenten, IIII olde ponden X st. 
voor een pondt brabants, daer naest gelandet aenden oistzijde Gosse Frederickx 
ende aende westzijde Luytken Hendrickx.1671

(f. 407) In Blesdyck

Item uuyt ende over Hillebrants Nannenssen landt ende Jonghe Johan Coops 
kinderen als Reyntken ende Johan myt haer adherenten, IIII olde ponden 
X stuvers voor een pondt brabants, daer naestgelandet zijn in Blesdyck aende 
oisterzijde Gosen Jacops erffgenaemen ende aende westerzijde Johan Coops, 
losselijcke pacht.
Noch uuyt ende over Johan Coops landt in Blesdyck, een Steenwycker mudde 
rogge jaerlijcx, losselijck met XX flor. hoerns, daer naestgelandet zijn aenden 
oisterzijde Hillebrant Nannenssen ende aenden westzijde Luytken Hendrijcx.
Noch uuyt ende over Johan Banens landt in Blesdycke eenen golden gulden 
jaerlijcx ende een halff mudde roggen jaerlycx ende dat in te lossen myt V½ 
philippus gulden, XXV stuvers brabants, ende die gulden myt XX penningen 
eens, daer naestgelandet zijn aen die oisterzijde Gosse Frederickssen myt zijn 
adherenten ende aen die westerzijde Luytken Hermenssen erffgen.
Noch uuyt ende over Jacop Hugens landt in Blesdyck, waervan nu Jelle Johan 
Alffers erffgen. die eygendom hebben, eenen gulden jaerlijcx, twee horns flor. 
voorden gl., losslijck met XX penningen eens, daer naest gelandet zijn aenden 
oisterzijde Peter Johannessen ende aenden westerzijde Peter jonghe Andriessen.
Item noch in Sticht onder dat schultambacht van Ysselhamme, op dat 
Westerbroeck alsoe geheeten, VII dachmat landts (f. 408) wel beplant, als daer 
lantrecht is, dat dachmat jaerlijcx getaxeert op een horns flor.
Noch twee fette ponden, summa een philippus gulden, over zeker hoylandt in 
Sticht daer goeden brieff van is, jaerlijcx loslijck, daer guede bewysinge als een 
guede brieff van is, etc.

1670  Later doorgehaald.
1671  Deze alinea is later doorgehaald.
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Item noch een mudde rogge jaerlijcx, gegeven van Hille Makens voor een 
testament, halff totten priester ende halff totten wassbrandinge, daer noch nyet 
van gecomen is, twelcke wordt ongergehouden van haeren erffgen. ende solde 
liggen over haer naegelaten landt in Pepergae, waervan nu die besitter is Andries 
Claes Boolenssen, naestgelandet aenden oisterzyde Claes Johan Reynerssen ende 
aenden westzijde Claes schroer, etc.
Dyt zijn die landen ende pachten die her Andries Meynenssen beseten ende 
gebuert heeft een deel jaeren.

(f. 409) Steggerden 1672

Landen ende renthen behoirende totter kercken van Steggerden, die mij her Pieter 
Foppens, pastoir aldaer, kundich gemaect zijn duer die ingeseten vollmachten ende 
gedeputeerde des dorps voors. als te weten: Rentge Ulkens stellinck, Jan Pieters ende 
Thys Heynes voechden, Jan Maes, Joachim Jannis, Johannes Jannissen, Thys Jacops, 
Jan Ellens zoon.

In den ieersten de weme zaete groot [81] sesthien roeden landts, aenden oistzijde 
Andries Jans zoon erffgen., aenden westzijde Onser Liever Vrouwen leen naest 
aengelandt, streckende uuyt die veenscheydinghe inden Lende, ende mach by 
goede jaeren opbrengen die darde garve, by quade jaren die vierde, met huys ende 
schuyr gelegen.
Item seven roeden landts, die stellinck Reyntgen Ulkens aenden oisterzijde, her 
Reyners erffgenaemen aenden westzijde naestgelandet, ende mach bij goede 
jaeren die vierde garve doen ende by quade jaeren een weynich min.
Noch twee dachmat hoylandts opt Fresenbrueck, yder gerekent VII stuvers te 
huyre.
Item noch twee dachmat in Fristrate,1673 yder gerekent op ses stuvers te huyr.
Dit zijn landen die ter tijt gebruyct wordden tot de pastorie ende zijn sommatim1674 
bijden Sassens tijden inden gl. rente overgegeven.

Renten inden dorpe van Steggerden, die ze huyselijcx den pastoir geven.

Een yegelijck bouwhuys gheeft den pastoir in festi Heylighe Drie Koninghen een 
horntkens gl. oft XII st. voorden gl., (f. 410) uuytgezondert Elle Jans zoon vier 
roeden IIII st. ende Goeken scroers IIII roeden VI st., daer hij ter tijt woent, ende 

1672  In linkermarge.
1673  Kalenberg.
1674  Lees summatim (lat.): beknopt, slechts oppervlakkig.
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daertoe Nativitatis Christi, Paschen, huysselijcx eenen stuver, die visitatie eens 
krancken I stuver ende een craemvrouwe eenen stuver.
De achterdaden eens dooden, die gevisiteert wordt met die Sacramenten der 
Heyliger kercken, zijn geset op drye horntkens gulden ende drie pondt wasses 
ende dat was wordt getogen tot profijt der voechden.

Rogge pacht die dat dorp van Steggerden den pastoir gheeft, beghinnende van 
toisteynde des dorps.

Nydinck Janszens saete gheeft een halff mudde rogge, Marten Reynckens erffgen. 
aen beyde zijden naestgelandt.
Jan Reynders sate een halff Camper1675 mudde rogge, Jan Reynders erffgen. 
aenden oistzijde ende Gherryt Geertzen aenden westzijde gelandet.
Jan Abbynge zate III½ spint, Gayken scroer aende oistzijde, Focke Jans zoon ende 
Gaeyken aenden westzijde.
Focke Jans zoon zate IIII spynt rogge, Thijs Jacops aenden oistzijde ende Jan 
Maes aen de westzijde aengelandt.
Jan Maes zate II spynt, Focke Jans zoon saete aende oistzijde en Jan Peters aenden 
westzijde.
Marten Peters drie deelen van tMoelenlandt, een halff (f. 411) Steenwycker 
mudde, Johannes Maekers aenden oistzijde ende Jan Wichers aenden westzijde 
gelandt.
Foppe Peers ende Jacop Eieberens [?] tsamender zaete XI1676 Friessche spynt, Claes 
Renckens aenden oistzijde, Sancte Nicolai vicarie in Steggerden aende westzijde 
naestgelandt.
Item heeft Reyntgen Ulkens stellinck affgelosset IIII scepel rogge myt XIIII 
philippus gulden, ende zijn nyet weder belecht op rente.
Jan Claessen zaete drie Camper mudde rogge, Reyntgen Ulkens stellinck aen 
beyde zijden naest aengelandt.
Reyger Janssen zaete thien spynt rogge, Jan Ellens aende oistzijde, Luytgen 
Geeckens aende westzijde gelandt.
Elae Jellens zaete een Steenwycker mudde ende een spynt, dwelck wordt geweygert 
deur redenen hier na bescreven.
Noch Reyger Janssens zaete negen spynt rogge, Johannes Makens aenden oystzijde 
Jan Peters ende Peter Jan Eyts aenden westzijde.
Claes Jan Reynders zaete twee spynt rogge, Jannes Makens aende oistzijde ende 
Jan Doeynge aen die westzijde.

1675  Later toegevoegd.
1676  Hierna doorgehaald ‘spynt’.
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(f. 412) Jan Doeynge voors. zaete XI spynt, Claes Janssen voors. aenden oist egge, 
Thijs Heynes aenden west egge gelandt.

Renten buyten dorps gelegen.

Een mudde rogge jaerlijcx op Steenwycker wolt van een arve geheeten ter Schure 
ende wordt bewoont van een geheeten Wicher Vos ende is een eygener des lants.
Een halff mudde te Pepergae over een sate geheten Beringelandt, welck toecompt 
die pastorie in Pepergae, Bralt Andries aenden oistzijde ende die pastorie aende 
westzijde.
Een vierendeel botter inden Blanckenham over een mans gueden, geheeten 
Wicher Vos, die schulte, woenende aenden noorder zijden, altijt te betalen den 
laesten marcktdach toe Steenwyck, frij op die wage te leveren.
[82] Noch een mudde haveren met Onser Liever Vrouwen leen tsamen, over 
Hille Fossinge landen te Scherwolde.

Erfflijcke jaerwenden tot het leen in Steggerden.

Jan Reynders zaete een erfflijcke jaerwende.
Gerryt Geerssen een scepel rogge voor twee arfflijcke jaerwenden.
Noch een jaerwende uuyt Focke Janssen saete, salige Jan Meynens jaerwende.
(f. 413) Andries Janssen saete VI arfflijcke jaerwenden, die Baerte Sybens ende 
zijn huysfrou gegeven hebben, ende heeft daervoor tgebruycken van ses roeden 
landts.
Jan Abelens saete, salige Reyntgen Bennes jaerwende.
Jan Ellens saet een erfflijcke jaerwende.
Claes Jellens een erfflijcke jaerwende, te lossen met vyff philippus gulden.
Jonghe Wybe saete, twee erfflijcke jaerwenden, deen te Paeschen en dander tot 
Sinte Matheus te betalen.
Comende nu in alles tot de verclaringe, soe ist dat ick ben verstaende dat het 
leen voors. is lydende zekere verminderinge van renten als hier nae bescreven sal 
wordden tot groete schaeden ende achterdeel des diensts ende dieners.

Inden eersten, soe ist dat her Reynder, pastoir geweest, plecht te bueren ende 
zijn antecesseuren, als ic hebbe verstaen uuyt zekere tuygenisse, die daeromme 
getuycht hebben, als: Andries Jan Ellens, Claes Janssen, Meyloff Janssen, Thijs 
Heynens, vanden eersamen Andries Boelens stellinck geëxamineert, alsoo hier 
naevolght tot myn versoeck.
(f. 414) Ten eersten, van een olde dode, dat es die men met sacramenten is 
visenterende, drie davidts gulden ende drye pont was, ende is vermindert op drie 
horntkens gulden ende dat was de helft, oyck affgetogen tot profijt der voechden, 
ende dat offer eens craemvrouwen oyck halff aff ende die ongehilijckt wesende 
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sterven, die en gheven nyet meer dan oft een kindt waere, hoe wel zij met die 
sacramenten gevisiteert zijn alst behoirt.
Ten anderen, plecht men dusdanighe menschen in God verstervende tot dartich 
jaeren te begaen met een jaerwende by tijden der verstorven pastoiren tot 
sustentatie des pastoirs offter predicants, ende wordden nyet1677 langer begaen 
dan tot vyff jaeren, ende die ongehilickt zyn, daer schiet nyet meer van dan het 
een kindt waer, nochtans is die pastoir geholden te doen, als zijn voor pastoeren 
plegen te doen.
Ten derden, geff men uuyt yder huys alle vier zieltijden een aelmysse genoempt 
een bolle, guet wesende acht pont broots ende een pont botters, ende is affgetogen.
Ten vierden, uuyt yder huys een stuver tempore Nativitatis Christi, Passchen ende 
Assumptionis Marie,1678 ende is vermindert, Paesschen ende Christijt blijvende.
Ten vyfften is dat leen affgetogen elfftehalff roeden lants, gelegen aenden westegge 
de voors. seven roeden lants ende aen den oistegge her Reyndert erffgen., welcke 
voors. landen her Reynder met Andries Jans zoon, voecht wesende der kercken, 
gecocht hebben metter kercken gueden van Abele Jan Evers weduwe, ende nu 
her Reyner getogen heeft tot zijn erffgen. ende men en1679 weet van gheen naeder 
(f. 415) vercoopen oft waer duer die gemeynte des vercocht heeft ende is her 
Reynder voors. overgedragen gerechtelijck, als een coopman van wegen dat leen 
voors. ende Andries voors. als een voecht der kercken.
Ten sesten mist dat leen een arfflijck mudde rogge, dat Claes Jellens plecht te 
geven ende een spynt, ende is int voors. landt mede betaelt.
Ten sevensten myst dat leen eenen halven rodolphus postulaets gulden ende eenen 
halven arents gl. ende anderhalve mudde rogge jaerlijcx rente van seven roeden 
landts, daer Sancte Nicolai vicarie is aenden oistzijde naest aengelandt ende Jan 
Ellens aenden westzijde, ende oft daer meer pacht op mochte zijn en weeten die 
tuygen nyet, want her Reynder, dat voer hem ende zijn erffgen. selffs pastoir 
wesende, heeft aengetogen, daer des voorde pacht liggen bleeff ende nyemant de 
registeren zijn gegeven dan zijn zoene.
Ten achtsten, nae luyt der tuygen voors. behoirt den pastoir van alle steden, daer 
hij huysen vindet of daer huysen getimmert wordden IIII Friessche spynt rogge, 
dewelcke meer maecken dan een vierendeel van een grove tonne, ende al wordden 
die huysen affgebroken, daer en creegh die pastoir gheen achterdeel bij, dus voor 
de voors. zieltijden ende de voors. rogge is alleen gestelt de voors. horntkens 
guldens, twelck is tot grooten achterdeel des leens.

1677  Er staat bij vergissing tweemaal ‘nyet’; de tweede keer in de tekst weggelaten.
1678  Hierna doorgehaald ‘Paesschen’.
1679  Later toegevoegd.
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Ten negensten mist dat leen een halff mudde rogge, twelck salige Meyne Lickeles 
[83] gegeven heeft, nae luyt Haycke Meynes zijns soenen hantscrifft int missael 
gestelt.
(f. 416) Dyt voors. in alles is my her Pieter Foppens, nu ter tijt pastoir te Steggerden, 
jonck ende onkundich in deser saecken, kundich gemaect duer de voors. tuygen 
neerstelijcken geëxamineert bijden stellinck voors., waeromme want ic scamel 
ende onnervaren zijnde, myt desen my tot allen tijden obedient presterende, dat 
myn [...]1680 in deser manier gheve te kennen mits allen want ic des nyet en mach 
duer myn expensen noch kan bedryven ende oyck nyet zonder grooten twist met 
mynre gemeente, wes nyet behoirt te wesen, des Hoeffs provisie ende auxilium1681 
ben implorerende.
Noch is mij cunde gegeven van een mudde rogghe jaerlijcxe rente, welck een 
genoempt Albert Gaebers heeft gelost, ende her Reynder met de gemeynte zolden 
des gebuert hebben ende en is nyet weder belecht.
Noch is daer eenen gl. inden Ham, bij tijden her Reynder vermuersset jaerlijcxe 
rente, daer eenen goeden brieff van geweest is ende ic aen geen kennisse comen 
kan, want alle registeren, olde leggeren bij her Reynders tijden geweest, mij 
wordden ontholden, uut den welcken ick de rechte kennisse des guedens zolde 
mugen crygen, op alles om Gods wille ende tot Gods eere begheere als voors.

(f. 417) Voor U, mijnen heeren president sampt gemeyne raeden Roomsch 
Keyserlycke Mayesteyt in Vrieslandt, comen Reyner Reinerssen voor hem selfs 
ende Luitgen Goeytgens, als man ende voecht zijnre huysfrou Anna, als erffgen. 
van salige her Reyner Claes zoon, pastoir geweest in Steggerden, ende salige Clara 
Claessens, proponeeren tegen de onrechte overgevinge, die welcke her Pieter 
Foppens zoon in zijn scriffte aengaende die kercken renten is overgevende dat 
ghene ende des hiernae volght.
Comende totten vyfften artikel zijnder verclaringe, daer hy scryfft van X½ roeden 
landts, etc.
Proponeren hier en tegens die voors. erffgen. dat salige her Reyner voors. de voors. 
landen zijn vercocht van Abele, salige Abele Hillens, dochter met Hendrick Coops 
haer echte man voor hem ende zijn erffgenaemen opgeboden over die kercken in 
Steggerde ende gerechtstoelen, daer zy onder gelegen zijn, overgedragen ende quyt 
gescholden ende Abele huer vrouwelijcke previlegye versworen voor her Reyner 
ende zijn erffgenaemen int jaer voorleden van XXXVI, alsmen sal met goede 
certificatie van salige Lickele Ebelens Keyserlycke Mayesteyts destijdes grietman 
ende Claes Jan Meynens, Johannes Martens ende Obbcke Janssen, Keyserlycke 

1680  Niet ingevuld.
1681  Latijn: hulp, bijstand.
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Mayesteyts stellinck in Noortwolde, Finckega ende Steggerde, daer dat Hoff van 
wegen Keyserlycke Mayesteyt heeft her Reyner ende zijnen erffgen. guede brieven 
van consente op vergunt ende vergeven hebben, alsmen waerachtich sal thoenen 
ende opbrengen ende zijn oyck gethoent voorden voersienigen Lubbert Lickelens, 
Keyserlycke Mayesteyts grietman in Stellingwaerff.
Item scryfft die voors. her Pieter, dat die landen zijn gecocht met kercken gueden, 
dat welcke zoe nyet en is ende spaert daer die waerheyt aen, want her Reyner (f. 
418) saliger gedachten die heeft betaelt met zijn selffs gelt, ossen ende koyen 
uuyt zijn selffs stal gedreven, van zijn selffs beesten, als alle menschen oyck in 
Steggerden wel kundich is ende myt zegel ende brieff bijden gerechte uuytgegaen, 
men kan doceren.

Comende nu totten sesten artikel van een mudde rogge ende een spynt, dwelcke 
die karcke solde missen, des neen, want zyn kuerbrieff bewyst hem die pacht 
over Claes Jellens, ende salige her Reyner met Claes was verdragen ende heeft 
van Claes ontfangen een paar ossen voor sesthien philippus gulden ende soelange 
Claes zijn gelt missede bij her Reyers tijden solde hij her Reyner gheen pacht 
geven ende des hebben die voors. erffgen. hem Claes voors. den selfften penninck 
presenteert bijden rechter, alsoe dat het leen die selffte pacht nyet is missende, 
maer wel kan becomen, als zij daer omme maenen ende vervolgh doen.
Comende nu totten sevensten artikel, daer hij scryvet van seven roeden landts, 
daer dat leen solde van missen een halve postulaets ende een halven arens gulden 
ende anderhalff mudde rogge, dwelcke zoo nyet is ende hij nyet sal opbringen 
met eenighe scrifte, registeren oft claerlijcken sal bewysen, als recht is, want 
dat leen daer soedane pachten nyet heeft over gehadt, ende her Reyner saliger 
gedachten heeft die gecocht van Jacop Luydens ende Assele zijn huysfrou, als men 
claerlijcken kan bewysen met zeker tuygenisse.
Comende totten laesten artikel, daer hij scrijfft van eenen gulden, die vermursselt 
is inden Ham, daer eenen gueden (f. 419) brieff van was. Het is geschiet, God 
[84] betert, dat de kercke is bestolen ende soe den brieff mede vervaeren, dan die 
erffgen. van salige Jan van Gelder ende Griet zijn huysfrou inden Ham seggen, 
dat zij den schulte inden Ham denselften gueden hebben aengecoft, want die 
heeft die huysstede gecoft daer zij pleecht uuyt te gaen ende indien hij den leen 
wil voorstaen ende bedryff op doen, kan hij wel open wordden, ende is bijden 
saligen heeren schulde nyet vermursset noch achtergebleven.

Dese naebescreven landen ende renthen zijn tot Onser Liever Vrouwen vicarie 
gefundeert binnen den dorpe van Steggerdden, soe ic her Meyne Pierssen die anno XVc 
XLII hebbe ontfangen vanden karspelluyden ofte volmachtigen des voors. dorps, nae 
luyt mijns koerbrieffs, mij gegunt wesende duer een vrye electie offte koer.
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Inden iersten, die landen ende renthen gelegen1682 binnen Steggerden, Johan 
Reynders1683 arve een Camper scepel rogge, erfflijck.
Gerryt mulders arve IIII Friesche spynt rogge, erfflijck, ende noch een halff 
Steenwycker mudde rogge, te lossen met vyff philippus gulden.
Goeyken scroer een Steenwycker mudde rogge over vier roeden landts, aenden 
oistzijde van Johan Abbinge naest aengelandt, myt XIIII philippus gulden te 
lossen.
(f. 420) Johan Abbinge arve een Camper mudde rogge, te lossen met XII philippus 
gulden ende drye stuvers brabants.
Sybbe Janssen ende Johan Maes van Wolbers landt een vierendeel min dan IIII 
Friesche spynt rogge, erfflijck.
Johans Maes arve een Camper mudde rogge, erfflijck.
Ancke ten Holte arve drye Camper mudde rogge, daer ic gheen losse van weet.
Item noch desgelijcx een Camper scepel ende vier Vriesche spynt in Hebele Allers 
landt, die erfflijck zijn.
Luytken Goeyckens, over die arffsate een halff Steenwycker mudde rogge erfflijck.
Item noch bet Luytken Goeyckens voors. van zijn westerlant, daer Reyger Janssen 
aenden oistegge ende Jan Ellens aenden westegge naestgelandet zijn, een halff 
Deventer mudde rogge, erfflijck.
Item Johan Ellens westerlandt daer Luytken Goeyckens aenden oistegge ende 
Claes Jellens aen die westegge naestgelandet zijn, een halff Steenwycker mudde 
rogge erfflijck.
Item Reyger Janssen erve, daer hij nu ter tijt op woont, III Camper scepel rogge, 
erfflijck.
(f. 421) Item noch over Reygers voors. land een half Steenwycker mudde rogge, 
erffelijck.
Item noch over de voors. arve een halff Steenwycker mudde rogge, te lossen met 
vyff philippus gulden.
Item Claes Jellens arve IIII Friessche spynt, erfflijck.
Item Meyne Andries arve drye Steenwycker mudde rogge, te lossen myt XLII 
philippus gulden.
Item Johan Doinynghe arve een Steenwycker mudde rogge ende een jaerwende, 
erfflijck.

1682  Hierna doorgehaald ‘in’.
1683  Doorgehaald ‘Gerryt mulders’.
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Pepergae

Beringhe landt een halff Camper mudde rogge, erfflijck.
Item Hebele Feyens over zijn saete, daer hy nu ter tijt op woent, eenen philippus 
gulden, met XX philippus gulden te lossen.

Blesdyck

Johan Sybbens arve IIII Friessche spynt rogge, erfflijck.
Item Johan Piers arve twee Deventer mudde rogge, daer efflijck opgeleght, Wbke 
Meynens ende Ane zijn echte huysfrou, als haer dat voors. arve noch eygen 
toehoirde, alst geteyckent staet in Lubbert Lickelens des grietmans register ende 
oyck in Johannes Martens register, stellinck in Finckegae.

(f. 422) Item Peter Jonge Andries myt Arent zijn broeder een Camper mudde 
rogge, erfflijck.
Item Johan Tydens arve een Steenwycker mudde rogge, te lossen myt XIIII 
philippus gulden.

Noordwolde

Item Marten Claes Bralts arve, drye Steenwycker mudde rogge, te lossen met 
XLII philippus gulden.
Item noch opt voors. arve een Camper [85] mudde rogge, te lossen myt XII 
philippus gulden.
Item Reyger Reynkens vyff Steenwycker scepel rogge, te lossen met XVI philippus 
gulden.

Beul

Jacob tBoekelte saete vyff Steenwycker scepel roggen.

Oldeholpade

Ancke Barens saete, soe dat gelegen is, dardehalff Steenwycker mudde, nae luyt 
zegel ende brieff.
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Te Scheerwolde in Sticht van Uuytrecht gelegen.

Luytken Albers lant, een groff achtendeel goede1684 roede botter met een halff golt 
gulden, tsamen te lossen met XXXIIII golt gulden.
Item noch Luytken voors. een groff achtendeel goede roode botter, nae luyt zegel 
ende brieff.
(f. 423) Item Hille Fossinghe een mudde havere, halff die pastoir ende halff die 
vicarie.

Opt Woldt in Sticht gelegen.

Kyer Poppinge arve een Deventer mudde rogge, arfflijck.
Item die Ronde Blesse een half mudde rogge, erfflijck.

Dat landt gelegen in Steggerden.

Inden iersten, acht roeden landts, daer nu ter tijt die huyssinge op staet daer 
aenden oistzijde Elle Janssen ende aenden westzijde Sincte Nicolaus vicarie naest 
aengelandet zijn.
Item noch vier roeden landt, daer aenden oistzijde die pastorie ende aenden 
westerzijde Elle voors. naest aengelandt zijn.

Item noch een roede lants in Foppe Pier Reynders arve gelegen, daer hij nu ter 
tijt op woent.
Dese voors. landen moghen jaerlijcx renthen, in hoeghe ende leeghe, anderhalve 
golt gulden.

Dat landt op Vreesenbroeck in Sticht van Uuytrecht gelegen.

Op Vreesenbroeck vyff dachtmadt landts, bij tOlde Feer, geheeten die Heylige 
Gheest Camp, van salige Claes Hynckens zoon gegeven, ende mogen jaerlijcx 
renthen, in hoege ende leege, vyff horntkens gulden.
Item noch twee dachmat hoylandts op die Langhe (f. 424) Scutenstal opt 
Westerbroeck, aenden oistegge Claes Johan Bennens ende aenden westegge 
Hanne Gabkens erffgen. naest aengelandet zijn, ende moghen jaerlijcx renthen, 
in hoege ende leghe, twee horntkens gulden.

1684  Hierna doorgehaald ‘rogge’.
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Item twee dachmat landts in die Vrystrate1685 gelegen in Wyers landt ende mach 
renthen, tusschen hooge ende leege, eenen horntkens gulden.
Item noch een mudde rogge, trest dat die voechden noch schuldich zijn jaerlijcx te 
leveren, dat welck trest is vanden spynden van acht mudde rogge over dat karspel 
gelegen, daer die seven van opgebroken zijn ende zijn losber, weder belecht op 
plaetsen als voors., al hoewel dat die kerckvoechden dat schuldich zijn te leveren, 
nae luyt dat register int missael.
Item noch een mudde rogge, dat opgebroken is tot profijt des karspels, van 
Claes Johan Reynders arve, daer over gewesen tbueren den dyner Onser Liever 
Vrouwenleen voors. van Ubbeke1686 Meynens zoon, dat welcke een erfflijck 
mudde rogge is geweest ende hoirt te liggen op Ubbeke landt voors., Wolbers 
lant genoempt, ende is opgebroken buyten consent der gemeynten nae luyt 
goede tuygen, ende wordt geweygert te betalen, alsoe dattet dat leen voors. heel 
is missende.
Item noch twaelff broeden, yder broet XVI pont, welck genoempt wordt dat 
voeghdebroet, want die voeghden dat schuldich zijn den dyner des voors. leens te 
leveren, nae luyt dat register int missael, nu affgetogen, het welck in alles staet tot 
myn Genadige Heren restauratie.

(f. 425) Landen ende renthen behoirende tot Sinte Nicolaus vicarie binnen Steggerden.

Inden iersten, vierthien roeden lands in Steggerden1687 met het huys, daer 
Foppe Piers zoon bijden oystzijde ende Reynken Ubkens [86] bijden westzijde 
naestgelandt zijn, ende mogen jaerlijcx renten, in hoeghe ende leghe, drye golden 
florenen.
Item sesthien roeden landts binnen Steggerden, daer bijden oistzijde Onser Liever 
Vrouwen vicarie ende bijden westzijde Luytken Gekens naestgelandt zijn, ende 
moegen jaerlijcx renten eenen flor. ende XX st.
Item Andries Janssen te Steggerden vier Steenwycker mudde rogge, daer hij voor 
bruyct ses roeden landts vanden voors. vicarie, welcke voors. lant hij seght, dat hij 
dat in voortijden gecocht heeft van dat karspel, gelegen bijden oistzijde vanden 
pastorie te Steggerden.
Item Claes Hynckens te Steggerden uuyt seven roeden landts, een Steenwycker 
mudde rogge ende eenen halven philippus gulden, tsamen te lossen met 
vierentwintich philippus gulden, bijden oistzijde Thijs Janssen ende bijden 
westzijde Renst Janssen weduwe naestgelandt.

1685  Kalenberg.
1686  Voornaam is vanwege inktvlek niet goed leesbaar.
1687  Later toegevoegd: ‘in Steggerden’.
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Item een halff mannemat bij Steggerde brugge in Thijs Janssen landt op die 
Lendewal, ende mach jaerlijcx renthen eenen halven keysers gulden.
Item Thijs Jacops te Steggerden een Steenwycker mudde (f. 426) rogge, te 
lossen met XXV arens gulden, eenen arens gulden te betalen met XV Camper 
cromsterten uuyt XI½ roeden lants, daer Focke bijden westzijde naestgelandt is.
Item Aecke ten Holte te Steggerden twee Steenwycker mudde rogge, te lossen 
met eenen golden gulden ende X philippus gulden.

In Finckegae

Item Sybrant Gellens erffve een Camper mudde rogge, erfflijck.
Item Nolle tymmerman een Camper mudde rogge, erfflijck.
Item her Rotger een Camper mudde rogge uuyt zijn selffs arve, te lossen met XII 
golden gulden, bij die oistzijde naestgelandet Claes Feyens.

In Pepergae
Item Wybe Reygers anderhalff Steenwycker mudde rogge ende eenen philippus 
gulden, die tsamen te lossen met XLI philippus gulden uuyt Boelemans Lant ge-
heeten, bijden oistzijde de pastorie.

In Blesdyck

Item Gerbrant Wybrants zoon een groff roet achtendeel botters, te lossen met 
XXV philippus gulden.
Item Elisabet Gellens een Camper mudde rogge uuyt X roeden lants, te lossen 
met elleve golden gulden.
(f. 427) Item Lucia Johan Reynens een halff Steenwycker mudde rogge, te lossen 
met VII philippus gulden.
Item Koop Janssen ende Johan Dorre, vyff arens gulden, te lossen met hondert 
arens gulden, eenen arens gulden te betalen met XV Camper cromsterten.

In Isselhamme ende Paselo

Item in Sticht van Uuytrecht in Isselhammen gebiet ende Paseler gebiet 
sestehalve1688 mannemat, die mogen jaerlijcx doen ses horntkens gulden, in 
hoeghe ende lege.

1688  Hierna doorgehaald ‘maedt’.
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Dese voors. vicaria est libera ab omni onere, sine cura pastorali1689 ende is gefundeert 
van twee paer volcks in Gode verstorven, geheeten Baerte Sybens ende Styne zijn 
huysfrou ende Claes Hynkens ende Syuwe zijn huysfrou ende nae luyt zekere 
scriften ende fundatie zijn hoer voors. erffgen. int eeuwych electoren vanden 
voors. vicaria.
Her Peter Janssen vicarius jam in tempore protestor manu mea propria, pro me et pro 
Foppone, advocato meo.1690

(f. 428) Blesdyck 1691

Die landen ende renthen behoirende totter pastorien der kercken van Blesdyck.

Inden iersten, XIIII roeden landts met huys en hoff, alszij naebuerlijck gelegen 
zijn, daer aenden oistzijde Johan ten Belte ende aenden westzyde Peer Henricks 
naestgelandet zijn.
Item een dachmat landts in des Statholders lant, int arve bijt Veer gelegen, 
zuydwerts aen tVreesenbroeck, noordwerts aen die Lende.
[87] Item noch ½ dachmat hoylandts int Vene, oistwerdts aen die santwende, 
westwerts aent Vreesenbroeck.
Item ½ dachmat op die Marcktsloot, gemeyn met die kercke van Oldemarckt.
Item noch IIII gherden opdie Hoeghe Maden.
Item een scepel rogge uuyt Peter Gerwes kinderen landt in Blesdyck, aenden 
oistzijde Peter Hannes erffgen., aen die westzijde Meyne Ellens naestgelandt.
Item uuyt Fresse Peters arve, daer hij nu woenachtich is, II½ philippus gulden, 
daer aenden westzijde Peter Hannes kinderen ende aenden oistzijde Engbert 
Berens zijn naestgelandt, te lossen met XXX philippus ende darthien golden gl.
Item uut1692 Tymen Arens kinderen lant, derdehalff scepel rogge ende een halff 
roede landts inden selve arve, aenden oistzijde Johan Martens kinderen ende 
aenden westzijde Luds Gossen kinderen naestgelandt.
(f. 429) Item Johan ten Bolthe een Camper mudde rogge ende ½ Vriessche scepel 
uuyt zijn erve, daer hy nu op woent, aenden oistzijde Tymen zijn zoon ende 
aenden westzijde Meyne scroer naestgelandt.
Item Luytyen Sterkens een Camper scepel rogge uuyt zijn arve, aenden oistzijde 
Henrick Arens ende aenden westzijde Tymen Boltis naestgelandt.

1689  Latijn: vicarie is vrij van alle lasten, zonder pastorale zorg.
1690  Latijn: reeds in de tijd vicaris, getuig met mijn eigen hand, voor mij en voor Foppo, mijn 

voogd.
1691  In linkermarge.
1692  Later toegevoegd.
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Item Meynen landt een Steenwycker scepel, aenden westzijde Meyne Piers ende 
aenden oistzijde Gherloff Lutyens landen naestgelandt.
Item Hessel Claes een Steenwycker mudde rogge ende ½ Vriessche scepel, aenden 
oistzijde Olde Arent, aen die westzijde die vicarie zyn naestgelandet.
Item Claes dacker ende Hilbrant ½ postulaets gulden, oistwerts [...]1693, westwerts 
Johan Coops naestgelandt.
Item uut1694 Peter her Johans arve III scepel rogge, aenden oistzyde Elle Johan 
Alphers kinderen ende oyck aende westzijde naestgelandt.
Item uut Wabben landt ½ Vriessche scepel, aenden oistzijde Joachim Piers ende 
aen die westerzijde Johan Rinnen kinderen naestgelandt.
(f. 430) Item Lubbers landt een scepel roggen, oistwerts Johan Coops ende 
westwerts Lutyen Henricks naestgelandt.
Item Claes Reynckens lant, daer Helpink op woent, een dardendeel van twee 
mudde rogge, aenden oistzijde die Blesse ende wester man Roloff naestgelandet 
zijn.

Op Steenwycker wolt

Item ten Oistenwoldt een mudde rogge, oistwert [...]1695, westwert Johan Rencks 
naestgelandt.
Item uuten arve tot Hundingh een mudde rogge ende een mudde haveren, 
ostwert Ysrens [...]1696, wester Goessen Hannes kinderen naestgelandt zijn.
Item Hermen Goessen aerve een dardendeel van een mudde rogge, ostwert 
Hiddinghe, westwert [...]1697 naestgelandt.
Item [...]1698 een scepel rogge, ostwert Hilbrant Schultinghe, westwerts Thijs 
Evers.
Item Arent Lambers een Steenwycker mudde roggen, westwert Gheertyen aenden 
oistwert.
Item thoe Scheerwoldt uuyt Peter ten Holten arve een cop botters.
(f. 431) Item Gheertyen anden landt tot Scheerwoldt een cop botteren, aende 
noortzijde Gheert Goytyens, aenden zuydtzijde Frans Kyers.
Item twee dachmat landts in Jacop Symens landt aenden Blanckenham, gelegen 
aenden Hosmant.

1693  Niet ingevuld.
1694  Later toegevoegd.
1695  Geen naam ingevuld.
1696  Geen naam ingevuld.
1697  Geen naam ingevuld.
1698  Geen naam ingevuld.
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Item een halff scepel rogge uuyt Johan Bolens lant op die Hare, wester Johan 
Gherts naestgelandt.

Dit zijn die renthen van Sinte Annen vicarie inder kercken van Blesdyck.

Inden iersten, Peter Hermans landt een mudde roggen, daer aenden westeregge 
Peter Gerwers naestgelandt is ende aenden oisteregge Fresse Peter Tymens. Ende 
alle dese arven in Blesdyck, daer die renthen der vicarien uuytgaen, die zijn doer 
dat noerteynde gaende in dat Koennersdiep als die Lende, ende dat zuydereynde 
[88] is duergaende aenden Landtscheydinge als Vriessche weer.
Item Fressen Peter Tymens landt I½ scepel rogge ende noch eenen philippus 
gulden, daer XVII philippus gulden opgedaen zijn, aenden westeregge Peter 
Hermens erffgen. ende aenden oisteregge Egbert Berens naestgelandet.
(f. 432) Item uuyt1699 Claes Meynes landt een scepel van her Coners weghen, 
Claes Meynens sone saliger gedachtenisse daer opgeleght heeft, aenden westeregge 
naestgelandet Fressen kinderen ende aenden oisteregge Lude Gosse erffgenaemen.
Item Reyne Lude uuyt zijn landt I mudde rogge, aenden westerzijde Claes 
Meynens erffgen. ende aenden oisteregge Tymen Arens erffgen. naestgelandt.
Item uut Tymen Arens landt II½ scepel rogge met een horntkens gulden jaerlijcx 
van een half roede lants, aenden westeregge Lude Gossens erffgen. ende aenden 
oisteregge Jan Martens erffgen. naestgelandt.
Item Lambert Peter Gerwers landt III scepel rogge, aenden westeregge Jan 
Martens kinderen met hoer vrienden ende aenden oisteregge Lude Gossens 
erffgen. naestgelandt.
Item Jan ten Bolte stellinck ½ scepel rogge uuyt zijn landt daer hij woent, daer 
aenden westeregge Meyne scroer ende aenden oisteregge Marten Coners naest-
gelandt zijn.
Item Lucken Sterckens uuyt zijn lant een Camper scepel rogge, daer aenden 
westeregge Marten Coners ende aenden oistzijde Henrick Arens ende Andries 
Jacops naestgelandet zijn.
(f. 433) Item Peters Olanders een mudde roggen uuyt zijn landt jaerlijcx, daer 
Henrick Arens1700 ende Andries Jacops aenden westeregge ende Gerwert Andries 
Bolens aenden oisterzijde naestgelandet zijn.
Item die pastoir uuyt zijn acht roeden I½ scepel rogge, aenden westeregge Meyne 
Piers ende aenden oisterzijde Lutken Tymens erffgen. naestgelandt.
Item Claes Geers landt II½ scepel rogge, aende westeregge Sinte Annen vicarien 
landt, aenden oisterzijde Claes Janssen landt naestgelandet zijn.

1699  Later toegevoegd.
1700  Hierna doorgehaald ‘aenden westeregge’.
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Item dat vicarien landt is VII roeden, dat myt dat broecklandt doet jaerlijcx nu 
ter [tijt] tyendenhalven golden gl., Jan Tymens lant aenden westeregge ende Claes 
Gheers erffgen. aenden oisterzijde naestgelandet.
Item her Johan Peer Jannen lant I scepel rogge, daer aende westzijde naestgelandet 
is Elisabet Gellens met haer kinderen ende aenden oisterzijde oyck Elisabet Gellen 
met haer kinderen.
Item Heyn Eybers landt een Vriessch mudde rogge, daer aenden westeregge 
naestgelandet is Joachim Peers ende aenden oistzijde Heyne Andries.
Item Lutken Hendricks landt oester I scepel rogge, daer aenden westeregge 
naestgelandet is Egbert Heynen ende aenden oisterzijde Jan Coops.
(f. 434) Item dat landt, dat Hessel Feyens gecofft heeft, daer Hellebrecht op 
woent II½ scepel rogge, daer aen die westeregge naestgelandt is Eyssen landt ende 
aende oisterzijde die Plesse naestgelegen ys, als die waterloop.

Op Steenwycker woldt

Item uut Oisterwolt, daer Gheert Geerts nu woenende is, een mudde rogge, daer 
aenden oisteregge naestgelandet is Kyer Poppengens arve ende aen die westerzijde 
naestgelegen dat arve geheeten Campe, daer Jan Frericks nu op woent.
Item uuyt Hiddinge arve, daer Geert Hiddinge nu op woent, I½ mudde roggen 
ende een mudde haveren, aenden westeregge naestgearvet Hermen Gosens arve 
ende die oisterzijde naestgelandet ys nene.
Item uuyt dat arve geheten Segeringe III mudde rogge min een dardendeel van 
een mudde, dat Gosen Hermens kinderen nu bruycken, aenden westeregge 
naest arvet is toe1701 Wrensynghe ende aenden oisterzijde naestgearvet is Harmen 
Gosen arve.
Item toe Vriengen op het Westerwolt I scepel rogge, aenden oisterzijde naest-
gelandet Schultinghe arve ende aenden westerzijde Jacob Evers arve.
Item uut Johan ten Goers arve I mudde rogge, daer (f. 435) Berent Lambert nu 
ter tijt op woent, daer aenden westerzijde naestgelandet is, Andries Gaeckens 
ende aende oisterzijde naestgearvet is Zyger Jan ten Goers.

[89] Te Pacel.

Item uuyt Lucken Enwols arve II½ scepel rogge, daer aenden suyderzijde Albert 
Kappers arve naestgelandet is ende aenden noorderzijde gaende aenden Vriessche 
Weer.

1701  Later toegevoegd.
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Item Heymen Hoygers arve ten Bolte geeft vyff scepel rogge, aenden1702 westeregge 
des Heeren arve ende aenden oistzijde Andries Gleens arve gelegen is.
Item Johan ten Broeke arve op die Hare ½ scepel rogge, daer aenden westzijde 
naestgelandt is Jan Geers arve.

Te Zerwolde

Item uuyt Hermen ten Lant I cop botteren jaerlijcx, daer aenden suyderzijde 
naestgelandet is Maes Janssen ende aenden noorderzijde Hermen Meynens.
Item noch eenen cop botteren uuyt Andries ten Hoven lant toe Zerwolde, daer 
aenden zuyderzijde Frans Kyers landt licht ende aenden noorderzijde Geert 
Goekens lant licht.

(f. 436) Inden Blanckenham

Item inden Blanckenham in Jacob Symen Coep Wyts lant, soe vele lands tot die 
vicarie hoirende, daer somtijdts ½ golden gulden, somtijts min somtijts meer.

Op dat Vreesenbroeck

Item op die Cloeckmaet III dachmat hoylandts totter vicarien, daer meyster 
Vollycker tymmerman oyck drie dachmat in heeft, ende wandelt alle jaeren myt 
den vicarius ende is onkundich landt.

Item noch een dachmat int Vene, dat die vicarius heeft omt ander jaer, dat oyck 
alsoe vele omwandelt, dat mer gheen seker bepalinge van weeten kan, nochtans 
zoe ist alle man kundich, dat het der vicarien toecompt.
Item noch een dachmat hoylandts in dat Veerlant ende dese vyfftehalff dachmat 
hoilandts myt die VII roeden in dat weer toe Blessdyck, daer die vicarius op 
woent, doen nu jaerlijcx tyendehalven golt gl.

(f. 437) Dit zijn die renthen ende pachten die op Onsen Liever Vrouwen altaer 
ende vicarien behoiren binnen tkerspel van Blesdyck ende is jus patronatus ende die 
collatie hoirt tot die erffgen. van salige meyster Boldewyn ter Stegen binnen Steenwyck 
woenachtich.

Inden iersten, VI roeden landts binnen tvoors. kerspel, daer Frans Benens aen die 

1702  Hierna doorgehaald ‘zuyderzijde’.
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oistegge ende Johannes ter Steghe vicarius opter tegenwoerdigen vicarie selffs aen 
den westegge naestgelandet zijn, ende daer woent nu ter tijt op Marten Thijssen 
ende doet jaerlijcx nu ter tijt te renthe ses philippus gulden min negen stuvers 
brabants ende bij goeden jaeren elck roede een mudde roggen.

Item over Lambert Peterssen ende Barwe zijn susters landt een halff mudde 
roggen jaerlijcx, daer ze nu ter tijt op woenen. Van Lambert voors. landt is aenden 
oistegge salige Luyden erffgen. ende salige Jan Martens erffgen. aen die westegge 
naestgelandt ende van Bherwen voors. landt, Meyne Ellens aen die westegge 
ende Pier Henricks myt die erffgen. salige Peter Hermssen aenden oistegge naest-
gelandet zijn.
Item een mudde roggen jaerlijcx over Johannes ter Stegen arve, daer Onsen Lieven 
Vrouwen vicarie ses roeden aen den oistzyde ende salige Jacob Jannens erffgen. 
aen die westzijde naestgelandt zijn ende woent daer nu ter tijt op Marten Tys.
(f. 438) Item een Camper mudde roggen jaerlijcx over salige Luytken Hermssen 
erffgen. landt, daer Jan Benens met zijn adherenten aenden oistegge ende Engbert 
Bernssen myt zijn adherenten aen die westegge naestgelandt zijn, ende gebruyct 
nu Jan Tijdens.
Item een halff mudde roggen jaerlijcx over Jan Benen arve daer salige Fredsen 
Fredsen erffgen. myt hoer adherenten aen die oistegge ende salige Luytken 
Hermssen erffgen. aenden westegge naestgelandt zijn, ende Jan voors. gebruyckt 
nu ter tijt selffs.
[90] Item een halve roede lants middels in salige Marten Tymen Arenssen 
landt, dat nu die erffgen. toecompt, doet nu jaerlijcx achttien stuvers brabants 
the renthe ende gebruyckt nu Jan Martenssen. Van die hele were is salige Jan 
Martens erffgen. aenden oistegge ende salige Luyden erffgen. aenden westegge 
naest gelandt.
Item anderhalve golden gulden jaerlijcx uut Jan Arens landt, daer Peer Henricks 
aenden oistzijde ende Gheerloff Luytkens myt zijn adherenten aenden westzijde 
naestgelandt zijn, ende gebruyct nu Jan voors. selven.
Item anderhalven golden gl. jaerlijcx over Peer Henricks landt, daer Jan Arens aen 
die westzyde ende onse weduwe aen die oistzijde naestgelandt zijn, ende gebruyct 
nu ter tijt Hermen Luydens.
(f. 439) Item twee mudde roggen jaerlijcx uuyt ende over Peter her Jans landt, 
daer aen die oistegge salige Jelle Janssen erffgen. ende mede aen die westegge 
naestgelant zijn ende gebruyckt nu Jan Roeloffsen.
Item twee golden gulden jaerlijcx uuyt ende over Gosse Frericks erffgen. landt, 
daer Jan Alberts aen die oistzyde ende Peter Heynen aenden westzijde naestgelant 
zijn, ende gebruycken nu die voors. erffgen.
Item derdehalve roede landts int middel van Peter Heynen were, met een scepel 
rogge jaerlijcx, daer van theele landt aen die oistzijde Gosse Frericks myt zijn 
adherenten ende Gerbrant Wybrants aen die westegge, ende gebruyckt nu 
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Luytken Henricks ende doet twee keysers gulden jaerlijcx.
Item een scepel rogge, tsamen uuytten landen van Hilbrant Nammenssen ende die 
erffgen. Jan Coopssen ende Claes dacker, daer aen die oistegge salige Jan Dorren 
erffgen. ende aen die westegge Jan Coopsen, ende gebruycken nu Hilbrant voors. 
ende die voors. erffgen.

Item een scepel rogge jaerlijcx uuyt salige her Coeners erffgen. landt, daer salige 
Luyden erffgen. (f. 440) aenden oistegge ende salige Fredsen erffgenaemen aen 
die westegge naestgelandet zijn ende gebruyckt nu Reyncken Fredsen.
Item een scepel roggen uuyt ende over Henrick Aerens landt, daar aen die oistegge 
Peter olde1703 Anderssen ende aen die westegge Luytken Sterckens ende Jacob zijn 
zoene naestgelandt zijn, ende gebruyckt Henrick voors. selven.
Item uuyt Roeloff Janssen landt eenen philippus gulden jaerlijcx, daer aen 
die oistzijde Eyse Abelensen ende aen die westegge salige Jan Dorren erffgen. 
naestgelandt zijn, gebruyckt nu Roeloff voors. selven.
Item uuyt Hessel Feyen arve een mudde roggen ende een dardendeel van twee 
mudden roggen jaerlijcx, daer die Blesse aen die oistzijde ende Eyse Abelens aen 
die westegge naestgelandt zijn ende van allen desen voors. streckende van die 
Lantscheydinge in die Lende, ende gebruyckt nu Hessel voors. ende Helprick 
Luytkens.
Item derdehalve philippus gulden jaerlijcx uuyt ende over Peter Olde Andriesen 
landt daer aen die oistegge (f. 441) Gherwert Andersen ende aen die westzijde 
Henrick Aerensen naestgelandt zijn ende gebruyckt selven.
Item een halff Camper mudde roggen jaerlijcx uuyt ende over Peter Jonge 
Andriesen ende olde Arent jonge Andriesen hoerer beyder onverscheyden 
landen, daer salige Gelle Jansen erffgen. aen beyden zijden naestgelandt zijn ende 
gebruycken selven.

Aende Oldenmerckt

Item Heymen Hoeyer geeft jaerlijcx een horns gulden uuyt zijn huys met1704 die 
stede, daer aen die suydtegge salige Jan Luytkens erffgen. ende Heymen voors. 
selffs aenden noordtegge naestgelandt zijn, ende gebruyckt nu selffs.

Oppet oister Vreesenbroeck

Item twee dachmat hoilandts opt oister Vreesenbroeck, doet twee philippus 

1703  Later toegevoegd.
1704  Hierna doorgehaald ‘zij’.
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gulden jaerlijcx, daer Allt Macken rondtomme naestgelandt is, ende gebruyckt 
Marten Thijssen.

Opt Steenwycker wolt

Item drye golden gulden jaerlijcx uuyt ende over een arve, geheeten Campinge, 
[91] daer noortwerts jonge Andries Brallts, suytwerts salige Jacob Goesens erffgen., 
oistwerts Wilm Henricks naestgelandt zijn ende gebruyct Claes Bolderinge.
(f. 442) Item twee golden gulden jaerlijcx uuyt ende over een arve geheeten 
Unynge, daer westwerts Tymen Yssbrans myt Holmech Polmans, noerdtwerts 
Michel Schultinck, suytwerts Jacob Evertssen naestgelandt zijn, gebruyckt nu 
Egbert tUnynge.

Thoe Scheerwolde

Item twee golden gulden jaerlijcx uuyt ende over Peter Jan Tymenssen arve, daer 
Luytken Rotgers aenden zuydtegge ende Wilm Henricks were aen die noordtegge 
naestgelandt zijn, ende gebruyct nu selven.
Dyt voors. zijn die renthen ende pachten, die op Onsen Liever Vrouwen altaer 
ende vicarie toebehoiren.
Des bekenne ic Johannes ter Stege, vicarius Onsen Liever Vrouwen vicarie te 
Blesdyck, myt myns selffs handt gescreven ende onders.1705

[91]

1705  Hierna volgen twee blanco folio’s.



1072

34. Schoterland

[91]
(f. 445)1706

Schoterlandt
Deest 1707

De patroen van Jobbegae is byden Hove geconsenteert te mogen vercopen sekere 
landen den patroen toecomende, mits dat de penn. daervan comende tot behoeff 
vanden selven patroen op renten gelecht sal worden ende de brieven alhier sullen 
worden geregistreert.
Actum den XXIIII decembris 1569.1708

Nota

d’Aenbreng vande grietenie van Opsterlandt1709 te vinden int boeck vande 
aenbreng van Oostergoe, alhoewel d’selve alhier behoorde geregistreert te sijn 
geweest.1710

[91]

1706  De folio’s f. 443 en f. 444 zijn blanco.
1707  De gegevens fan Schoterland ontbreken.
1708  Dit fragment staat in de linkermarge.
1709  De gegevens van Opsterland zijn opgenomen in het kwartier Oostergo.
1710  Hierna volgen 244 blanco folio’s.
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