
_--É-~ 

DIEL 7 

Prekadastrale 
Atlas 
fan Fryslän 

1700/1640 

LJOUWERT: de Klokslach 
1828/1700/1580 

(: i:-1) FRYSKEAKADEMY 
~-=-~"ff 
~ ~ ~ 

). 



-

1 1 1~1~ liïïllil~OOI!~!imjl!i~ 11 11 I 



--------------------------------------------------------------------------~-- ----

PREKADASTRALE ATLAS FAN FR YSLAN 



ft 



ft .vlnel.l. 
Bibliotheek 

v n 

Prekadastrale Atlas 
fan Fryslän 
De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren 

utjûn troch 

J.A. MOL en P.N. NOOMEN 

DIEL 7 

LJOUWERT: de Klokslach 

Grûn en pleatsen, 16de - 1!)de ieu 

besoarge troch 

M. SCHROOR 

Fryske Akademy, Ljouwert, 1994 

QV1 

83 2 b rC \' k I A 



Nr. 776 

ClP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG 

Pre kadastrale 

Pre kadastrale Atlas fan Fryslän : de pleatsen van 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stirn
kohieren / utjûn troch J.A. Mol en P.N . Noornen. - Ljouwert [Leeuwarden] : Fryske Aka
derny 
Dl. 7: Ljouwert : de Klokslaeh: grûn en pleatsen, 16de - 19de ieu / besoarge troch 
M. Schroor. - Ill ., krt. - (Fryske Akaderny ; nr. 776) 
Met lit. opg. 
ISBN 90-6171-776-0 
Trefw.: Leeuwarden; geschiedenis; atlassen . 

© Fryske Akademy, Ljouwert 1994 

Fan dit boek mei neat fermannich fàldige en/ of iepenbier makke wurde troch primsjen, fotokopiearjen, 
it meitsjen fan mikrofilm of op hokker oare wize dan ek, sûnder dat de utjouwer yn 't foar skriftlik 
tastimming jûn hal. 

Foarsafier 't it meitsjen fa n kopyen ut dizze utjefte tastien is op grûn fan artikel16B Auteurswet 1912 
j O, it Beslut fan 20 juny 1974, Stbl. 351, lykas wizige by it Beslu t fa n 23 augustus 1985, Stbl. 471 en 
artikel 17 Auteurswet 1912, moatte de dêrfoar wetlik ferskuldige fergoed ingen fo ldien wurde oan de 
Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 A WAmsteiveen) . 
Foar it oernimmen fan part(en) ut dizze utjefte yn blomlêzingen, readers en oare kompilaasjewurken 
(artikel 16 Auteurswet 191 2) moat kontakt opnommen wurde mei de utjouwer. 

Utjefte: Fryske Akademy 
Printe by Grafysk Bedriuw Fedde Dykstra B. V., Ljouwert 



Inhoud 5 

Foaropwurd 7 

1. De Prekadastrale reconstructie van de Klokslag van Leeuwarden: 
verantwoording . . . .... ..... . .. .. .. . .. ... ....... ... . .. . 9 

1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
2. De Floreenkohieren . ............ . ....... ..... ......... 15 
3. De Klokslag: drie dorpen en drie parochies . ... ..... .. . ..... .. 18 
4. Het ontbreken van stemkohieren .... .. . . .... .... . . . .. ... ... 24 
5. De florenen van de Klokslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
6. De reconstructie . . .. ..... . . . . .. .. .... .. ........... . ... 29 
7. Kaarten ............. . .. . . ..... ... ... ...... . ..... ... 32 
8. Tekst . .. . ..... .. ........ . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

11. Reconstructie van de geestelijke goederen in de Klokslag van Leeuwarden: 
verantwoording .. ... . ..... . ............. . . . ......... ... 57 

1. Inleiding ..... . .... . .... . ...... .. .... . .. .. ...... ... . 57 
2. De BeneficiaaJboeken .. . .. .......... . ... . ..... . ....... . 59 
3. De "conversie" der geestelijke goederen ..... .... ... . ........ 60 
4. Omvang en waarde van het geestelijk grondbezit ... .. . .. . .... .. 63 
5. De kerkelijke beneficies en kloostergoederen: een specificatie .... .. 66 
6. De ligging van de geestelijke goederen ........ . .. ..... ..... . 68 
7. Kaart ... . . .. .. .. .. . .... . .......... .. ......... ...... 70 
8. Lijst van de goederen der voormalige Leeuwarder parochiekerken 

OLdehove, Nijehove en Hoek in de Klokslag . ... . ... . ......... 72 
9. Lij st van de goederen der drie Leeuwarder stadskJoosters in de Klokslag 80 

111. Concordans tussen Reëelkohieren en F loreenkohieren 83 

1. Inleiding ..... . .......... .. . .. .. ...... .... .......... 83 
2. Concordans ..... . ....... . .............. ........ ..... 85 

Bijlagen . .... .... .. . . ................................. 87 

Geraadpleegde archivalia .............. ... . ........ .. ...... 90 

Gedrukte bronnen en literatuur 90 

Afkortingen 93 





Foaropwurd 

"It midsieuske Fryslan is sa eann oan boarnen ". Dy fersuchting kin yn de 
hi toaryske literatller faak lêzen wurde, mar hj a moat flink relati vearre wurde. Der 
leit noch gans argyfmateriaal ut de fyftjinde ieu en ek noch wol ut eardere tiden op 
bewllrking te wachtsjen. Dêrby komt dat foar Fryslan , oars as foar oare gewesten , 
in ti ge rike prekadastrale admini straasje beskikbel' is , dy't it mooglik makket fan it 
kadaster fan 1832 ut, it spoar werom te folgjen nei sechtjinde-ieuske registers. Op 
dy wize kin foar ûnderskate tema' s de einsituaasje fan de midsieuske ûntjouwing 
rekonstruearre en seis yn kaart brocht wurde. Dêrtroch kinne wer in soad min ofte 
mear tafallige gegevens ut oarkonden en kroniken in strukturele eftergrûn krije. Wy 
binne de earsten net dy ' t ditsoarte retrospeksje-mooglikheden sjogge. It wie Obe 
Postma dy ' t yn syn yn 1934 utjûne boek oer de Friesche Kleihoeve foar in tal 
doarpen in rekonstruksje fan it grûnbesit fan 1511 makke. Hy demonstrearre ek it 
belang fan dy rekonstruksje foar gans aspekten fan de agraryske skiednis en de 
ljochtsskiedni s. 

It idee foar de utjefte fan de Prekadastrale atlas fan Fryslan is yn ' e maitiid fan 
1984 ûntstien. De earste oanlieding lei yn de behoefte dy't wy, yn it ramt fan us 
ûndersyk nei midsieuske kleasters , parochytsjerken en haadJingen,l fielden om de 
foar retrospeksje geskikte gegevens ut dy prekadastrale boarnen tagonklik te 
meitsjen. Bewurking fan it rike prekadastrale materiaal like nammerste mear doel 
te hawwen om't der yn Fryslan in alde publikaasjetradysje op dat mêd bestie. Sûnt 
de santjinde ieu waarden op lêst fan de Fryske Steaten inkelde tige detaillearre 
atlassen mei gritenijkaaIten utjûn ? Yn de foarige ieu waard op oanstean fan it 
Friesch Genootschap it inisjatyf nommen om de aldste prekadastrale regi straasje te 
publi searjen. Yn us ieu binne' dy utjeften troch de Fryske Akademy fuortset. 
Dêrnei st is by de Fryske Akademy in grutte samling fjildnammen oanlein.3 

It die bliken dat dit plan moai by it ini sjatyf ta utjefte fan in kadastrale atlas 
oansleat. Nei ' t de plannen foar beide utjeften fierder utwurke wienen, koe de 
Wurkgroep Kadastrale atlas fan Fryslan , dêr' t yn de persoanen fan D.P. de Vries 
en S. Talsma ek it Ryksargyf en de Tsjinst fan it Kadaster yn fertsjintwurdige 
binne, mei it projekt uteinsette. 

It foarlizzende diel is, wat it prekadastrale part oanbelanget, in bysûnderien . Om ' t 
de floreenkohieren fan de Klokslach fan Ljouwert nei 1828 net fuortset binne en de 
lêste kohieren dêrtroch de kanttekeningen mei kadastrale gegevens misse, like it 
earst net mooglik foar dit gebiet in prekadastrale besitsrekonstruksje te meitsjen. Wy 
hiene de hoop dêrop al min oft mear opjûn doe ' t Meindert Schroor us meldde dat 
it him slagge wie om sa' n rekonstruksje te meitsjen troch in - oars tige tiidslinende 
- ferliking fan de floreengegevens fan 1828 en de kadastrale persielsopjeften fan 
1832. Hy wie ree om dit wurkstik seis yn us atlas te presintearjen. Hy hat boppedat 
oan de eigentlike prekadastrale rekonstruksje fan 1700 noch twa bydragen taheakke. 
It giet dêrby om in rekonstruksje fan it geastlik grûnbesit yn de Klokslach fan 
Ljouwert om 1580 hinne, en om in konkordansje tusken de nûmers fan de reëel- en 
dy fan de floreenkohieren. Wy wolle him hjir foar dat alles op dit plak tige 
tanksizze. 

Dit ûndersyk ne i kJeas ters, adel en t jerklike ynstellings yn mids ieusk Frys län wurdt utfi erd troch 
J.A. Mol en P. . Noolllen. 

2 De Illeas te detail s wu rde jûn troch: Schotanus, Uitbeeldinge, en EekJloff, Nieuwe atlas. Ferlykje: 
Bodel Nyenhui s en Eeklloff, Algenieene kaarten, en Keuning, "Bernardus Schotanus" . 

3 Ferlykje: SpahI' van der Hoek, "Toponylllesallllingen". 
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1. De Prekadastrale reconstructie van de 
Klokslag van Leeuwarden: verantwoording 

1. Inleiding-l 

Friesland is vanouds een agrarisch gewest. Het grootste deel van zIJ n bevolking 
vond tot voor kort zij n bestaan in de landbouw. Heren, arbeider en boeren, ze 
waren allen direct of indi rect afhankelij k van wat het land opbracht. Veel van hun 
belangen draaiden om de grond : om de vruchtbaarheid, het gebrui k en het bezit 
ervan. Grondbezit betekende rij kdom, en nog meer dan dat: het vormde het 
fundament van haast alle politieke macht en in vloed. Dit mogen gemeenplaatsen 
zijn , ze zijn daarom niet minder waar. Wie zich interesseert voor Frieslands 
verleden, krijgt er steeds weer mee te maken. Vele ontwikkelingen zij n moeilijk te 
begrijpen zonder kennis van eigendomsverhoudingen, het gebruik, de waarde en de 
ligging van het grondbezit. Een atlas , d ie deze zaken inzichtelijk probeert te maken, 
lijkt daarom op voorhand een nuttig hi stori sch hulpmiddel. 

iet alleen in sociaal- en institutioneel-histori sch opzicht is een gedetailleerde 
reconstructi e van het grondbezit in de vroege ieuwe Tijd, en zo mogelijk in de 
Middeleeuwen, echter van belang. De laatste decennia is het inzicht gegroeid dat 
zij ook voor andere di sciplines van grote waarde kan zijn . Twee kunnen hi er kort 
aanges tipt worden: de historische geografie e·n de toponymie. Traditioneel zijn de 
belangrijkste werktuigen van de hi stori sch-geograaf de oudste kadasterkaart, de 
oudste topografisch-militaire kaart en de bodemkaart. Voortbouwend op onderzoeks
methoden die in het buitenland zij n ontwikkeld, heeft men de laatste jaren echter 
ook in ederland een wij ze van bestudering van het landschap ter hand genomen 
die meer recht doet aan de beschikbare hi stori sche bronnen.5 Centraal in deze 
onderzoekslijn staat het opsporen en locali seren an die eigendom structuren en 
rechten op de grond, die door hun continuïteit een zekere zeggingskracht voor veel 
eerdere peri oden hebben of kunnen hebben. Door de kennis van dergelijke, min of 
meer "versteende", structuren is het di kw ij ls mogelijk als het ware bruggen te slaan 
tussen het negentiende-eeuwse kaartbeeld enerzijds en de middeleeuwse geschreven 
en archeologische bronnen anderzijds. iet alleen het landschap, ook de stadsbebou
wing kan beter begrepen worden wanneer ni et alleen de kavelstructuur maar ook 
de histori sche eigendoms- en gebruiksstructuur in de beschouwing betrokken 
worden.6 

Een vergelijkbare ontwikkeling heeft zich in de toponymie voorgedaan. Stond 
traditioneel vaak het verzamelen en etymologiseren voorop, de laatste decennia 
werd aan de nauwkeurige locali sati e van de veldnamen steeds meer aandacht 
besteed. Alleen met kennis van de juiste ligging immers kunnen uitspraken gedaan 
worden over het ontstaan van de namen. Niet alleen de grondsoort , de verkavelings-

4 De eerste twee paragrafen. die beide het Prekadastra le Atlasprojekt in het algemeen inleiden. zijn 
in hoofdzaak ontleend aan PKAF V. Wat verder de gebrui kte vaktermen betreft: het zou te ver 
gaan elk daarvan ui tvoerig te omschrij ven en ui t te leggen. Voor de rechtshistorische begrippen 
kan verwezen worden naar: Fockema Andreae, Reclllsgeleerd halldwoordell.boek: idem, 
Woorden/ijsl beslUurs- en reclllS1enllen, en: De BlécoUrl. Kar! begrip . Voor termen op het gebied 
van de kerkelijke instellingen, zie: olet en Boeren , Kerkelijke inslellingen in de middeleeuwelI. 
en: Van Apeldoorn , Kerkelijke goederelI . Zie verder in het algemeen de Ellcyclopedie van 
Friesland . 

5 Zie bijvoorbeeld: Hartmann, ReconslruClie middeleeuws landschap. 

6 Ui tvoerig hierover: oomen. "Kon ingsgoed in Groningen". 
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10 vormen en het grondgebruik zijn daarbij van belang: ook de eigendoms- en 
pachtverhoudingen hebben in vele gevallen hun sporen in de namen nagelaten .7 

Reconstructie van de eigendomssituatie in het verleden levert bovendien niet slechts 
een bijdrage aan de verklaring van in andere bronnen gevonden namen ; het materi
aa l dat aan de eigendomsreconstructie ten grondslag ligt is dikwijls zelf een zeer 
belangrijke bron voor veld- en boerderijnamen.8 

De prekadastrale registratie die voor Friesland beschikbaar is, maakt het mogelijk 
min of meer mechani ch de eigendoms- en gebruikssituatie te reconstrueren: wat 
betreft de traditionele bedrijven vlakdekkend voor 1700 en wat betreft de 
hui splaatsen voor 1640. Dat in Friesland deze unjeke mogelijkheden bestaan , die 
men elders in ederland en oordwest-Duitsland tevergeefs zal zoeken, vindt zijn 
verklaring in twee factoren. De eerste is hetgeen men de "longue durée" van de ate 
zou kunnen noemen. Daarover verderop meer. De tweede factor is de vestiging van 
een landsheerlijke administratie in 1498.9 Het staatsbestel in Friesland werd 
daardoor centrali sti scher dan in enig ander gewest in de ederlanden in de ieuwe 
Tijd . In deze administratie zou in de volgende eeuwen zowel in verband met fisca le 
doeleinden, als met het oog op de regeling van het stemrecht de "sate" , het oude 
volwaardige agrarische bedrijf, een fundamenteel begrip blij ven. Een atlas die het 
grondbezit voor de periode vóór 1800 in beeld wil brengen kan voor Friesland 
daarom uitgaan van de agrarische bedrijven . De "saten" werden later ook al 
"pleats" aangeduid. Beide termen kunnen een tweeledige betekenis hebben. Ze 
worden gebruikt voor het hui s met de huisplaats all een, zowel als voor het hui met 
all e bijbehorende landerijen. 

Aan de sate, de voornaamste bezitseenheid op het Friese platteland, waren zoals 
gezegd van oudsher de belangrijkste publieke rechten verbonden . De eigenaar van 
de sate had letterlijk "stem in staat ". Hij mocht ten tijde van de Republiek de 
grietman kiezen en kon zelf ook als grietman gekozen worden; hij bepaalde in de 
meeste dorpen wie predikant werd en benoemde ook de kerkvoogden. Oudtijds, in 
de middeleeuwen, had hij in vele streken zelfs bij vaste toerbeurten deel aan het 
dorps- en grietenij gerecht. 10 Op deze wijze vormde de sate de kleinste "politieke 
eenheid". Zij stond aan de basis van de onderscheiden bestuurssystemen, die elk op 
hun beurt bestonden uit de som van de samenstellende eenheden. De buurschap was 
immers opgebouwd uit een aantal saten, het dorp uit een aantal buurschappen of uit 
een aantal saten , en de grietenij of het deel uit een aantal dorpen . I I Om di e reden 
komen we de saten ook als de voornaamste registratie-eenheid tegen in twee grote, 
met elkaar samenhangende overheidsadministraties: de zogenaamde stem- en 
f1oreenkohieren. 

Stemkohieren werden opgemaakt en regelmatig bijgehouden om het stemrecht 
van de landeigenaars vast te leggen. Floreenkohieren hadden vooral een fiscaal doel 
en dienden allereerst om de grondbelasting op evenredi ge wijze te kunnen om laan. 
Daarnaast werden ze ook wel gebruikt voor het verdelen van allerlei waterschaps
en kerkelasten. Beide administraties maken het in beginsel mogelijk alle saten als 
eenheden te reconstrueren. Dat kan omdat in deze kohieren de in het begin geregi
streerde saten door de j aren heen als vaste eenheden werden aangehouden, onafhan
kelijk van de veranderi ngen die zich in de samenstelling ervan voordeden . De sate 
is met name in de floreenkohi eren daardoor als het ware "ver teend" tot een fi caal 

7 Schubert , "Grundherrschaft im Lichte der amenforsch ung". 

8 Verg. PKAF Il . 29, noot 9; Fryske ammen 9 ( 1992) noot 105. 

9 Zie hiervoor: Thei sen, Celllraal ge:ag en Friesche vrijheid. 

10 Overd iep en Tjessinga ReclllsollJgang Franekeradeel. Oostelijk van de Lauwers bleef die 
rechtsomgang zelfs tot in de Franse tijd beSlaan. Zie: De Monté ver Loren. Rechterlijke organisa
tie. 

ll Verg.: Poslllla, Fryske doarpfoar / 795. 



mi ni-di strict, dat herinnert aan de eigendomsstructuur van eeuwen tevoren. In andere I I 
streken vormen hori ge, leenroerige, cijns- en tiendplichti ge goederen en percelen 
vergelijkbare "versteende" herinneringen. Het laat-mjddeleeuwse Friesland kende 
geen horigheid , leenstelsel en cij nzen. Fri ezen waren vanouds bovendien lechte 
tiendbetalers. De in de floreenadmini stratie gefixeerde grondboekhoudi ng vormt bij 
dit ontbreken van andere voor retrogress ief onderzoek geschlkte institutionele resten 
een unieke bron van grote waarde. 

In de ederlanden en in Duitsland is bij dergelijk onderzoek de overbrugging van 
de Franse tij d meestal het voornaamste practi sche struikelblok. Het grootste 
probleem i teeds de agrarische bedrij ven of de "ver teende" j ur idi sche eenheden, 
die men in de admini strati es van het Ancien Régime vindt, te koppelen aan de 
percelen van de in en na de Fran e tijd opgezette kadastra le admi rustratie. 12 

Friesland vormt wat dit betreft één van de zeldzame uitzonderingen in Noordwest
Europa. Hoewel de fl oreenkohieren zelf e lk kaI10grafisch houvast mi ssen, blijkt het 
toch mogelij k de gegevens di e ze bieden, op betrekkelijk eenvoudige wij ze op de 
kaart vast te leggen, omdat de fl oreenadmini stratie (waarmee de stemadministratie 
min of meer concordeert) precies op de kadas trale registratie van 1832 aansluit. In 
de laatste series fl oreenkorueren, van 1858 en 1848 en in sommige grietenijen ook 
in di e van 1838, zij n namelijk per sate, of liever per floreennummer, alle kadastrale 
nummers van de bijbehorende percelen bijgeschreven. Zoekt men nu op het oudste 
kadastrale minuutplan al die nummers op en kleurt men ze in, dan heeft men de 
ligging en begrenzing van het oorspronkelijke floreennummer in kaart. Obe Postma 
- zijn naam werd al genoemd - kan worden aangewezen als degene di e de 
reconstructiemethode met behulp van de fl oreenkohieren in 1934 heeft ontwikkeld 
en uitgewerkt. 13 Na hem hebben vele andere onderzoekers van de methode gebruik 
gemaakt, in het bij zonder voor locaal-historisch 14 en toponymisch,1 5 en een 
enkele maal ook voor geografisch l 6 onderzoek. 

Zoals in het voorwoord reeds door de uitgevers werd benadrukt, moest vanwege 
het ontbreken van fl oreenkohieren uit de tij d na 1828 voor de Klokslag van 
LeeuwaI'den een andere werkwijze worden gevolgd. Deze werkwij ze wordt even 
verderop in paragraaf 6 over De reconstructie uiteengezet. Het resultaat is echter 
grotendeels gelijk aan de hierboven beschreven reconstructie die voor de andere 
Prekadastrale Atlasdelen kan worden toegepast. 

Het doel van de Prekadastrale Atlas-serie is om dus voor heel Friesland de saten 
als traditionele bedrijfs- en bestuurseenheden te reconstrueren en in kaart te 
brengen. Daarbij wordt een teruggang gerealiseerd tot 1700 en 1640, de beginjaren 
van de floreen- en stemadmjnistratie. Beide admirustraties dateren op zichzelf 
weliswaar van vroeger tijd. Maar respecti evelijk in 1700 en 1640 werden ze voor 
het eerst uni fo rm voor vrij wel geheel Friesland opgemaakt ; en wat meer is, ze zij n 
vanaf die jaren ook voor geheel Frie land bewaard gebleven. De Prekadastrale atlas 
bestaat daarom in het algemeen uit twee, of eigenlijk uit drie onderdelen. Allereerst 
een dorp - en sate-gewij s geordend register met de essentië le gegevens uit de 
fl oreenkohieren van 1700 en de stemkohieren van 1640, plus de kadasternummers 
van 1848/1 858. Zoals verderop nader toegelicht wordt, ontbreken in dit Atl asdeel 

12 Hartmann . ReconSTrUCTie middeleeull's landschap , 8 e.v . 

13 POSlma. Friesclle kleihoeve, 8-9. 19-36. De methode is beschreven door Van der Meer. "Beknopte 
hand leiding" . 

14 Zie bijvoorbeeld het onderzoek van DJ . van der Meer naar verscheidene Friese states en tinzen 
in: ClB 1956, 1958. 1962 , 1964. 1967- 1970. 

15 Veel daarover is te vinden in de serie Fryske Plaknal1ZlI1en 1- 16 (Leeuwarden 1949- 1972), 
voortgezet a ls F/:\'ske nam men 1-9 (Leeuwarden 1978-1993). 

16 Hi ervoor kan verwezen worden naar: Mol e.a. , AchTkarspelen . 13-4 1, 5 1-63 ; Schroor. "Klokslag"; 
en PKAF IV. 19-27 met de daar opgegeven literatuu r. 
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de gegevens van 1640, maar wel treft men hjerin de kadasternummers aan , die nu 
rechtstreeks ontleend zijn aan de kadastrale optekening van 1832. Ten tweede biedt 
elk Atlasdeel een aantal kaartjes waarop per dorp schemati sch de begrenzing van 
de saten van 1700 is ingetekend. Men vindt ook voor de Klokslag van Leeuwarden 
hierachter twee kaartjes afgedrukt met daarnaast ter vergelijking een kaartje op 
dezelfde schaal waarop relevante topografische informatie met betrelling tot de 
toestand rond 1850 is aangegeven . Ten derde zijn er de kadastrale minuutplans, 
verkleind tot A3-formaat, waarop alle in het regi ster genoteerde perceelnumrners 
teruggevonden kunnen worden. Deze kadastrale kaarten vormen als het ware het 
verbindende element tussen de Kadastrale atlas en de Prekadastrale atlas . 

De reconstructie van saten in 1700/1640, die de Prekadastrale atlas biedt, heeft te 
meer zin wanneer men zich realiseert dat de agrarische bedrijven in Friesland een 
verhoudingsgewij s grote continuïteit vertoonden. Niet dat er nooit saten werden 
gesplitst, uit elkaar vielen of werden samengevoegd. Dat gebeurde zeker wel. Bij 
alle wisseling in de grootte van een sate bleef de behuizing echter vaak op dezelfde 
plaats gevestigd. De negentiende-eeuwse huisplaatsen, de "hornlegers", hebben 
zodoende dikwijls een oude oorsprong die vaak tot in de Middeleeuwen teruggaat. 
Bovendien werden landerijen, die eenmaal waren afgesplitst, na verloop van tijd 
uiteindelijk vaak toch weer bij de boerderij gevoegd. 

Die continuïteit heeft verscrullende oorzaken. Voor het kleigebied kan als eerste 
factor genoemd worden de omstandigheid dat het Friese kleigebied uit overwegend 
oud cultuurland bestaat. Hier ontstonden niet zoals in de zand- en veen streken in 
de loop der eeuwen door ontginning nog talrijke nieuwe bedrijven. Het klei- of 
terpen gebied was, bij wijze van spreken, al vroeg " VOI" . 17 Hoogstens maakte een 
meer intensieve bedrijfsvoering het nu en dan mogelijk een bedrijf in tweeën te 
delen ; of werden - zoals bijv . in Barradeel en Noordelijk Wonseradeel reeds tussen 
1546 en 1640 herhaaldelijk gebeurde ' 8 - bedrijven samengevoegd. Een tweede 

17 Slicher van Bath, "Economic and social conditions" . 

] 8 Verg. bij voorbeeld de s ituatie in Komwerd in 1511/1546 en in 1640/1 700 (Postma, "Een Fri esch 
dorp in 1546", 124-273). 



conserverende fac tor was het oudfriese recht, dat onroerend goed beschouwde als 13 
goed dat in principe niet buiten de familie behoorde te vererven. 19 Weliswaar 
kende het Friese erfrecht niet het elders wel gebruikelijke" Anerbenrecht", waarbij 
de boerderij aan één van de kinderen werd overgedragen. Andere mechanismes 
zorgden er evenwel voor dat de saten vaak toch zoveel mogelijk onveranderd van 
de ene generatie op de andere werden doorgegeven. Hoewel de eigendom vaak over 
verschillende broers en zusters of neven en nichten verdeeld raakte, ging men 
meestal niet tot scheiding over. Het naastingsrecht (het zogenaamde "niaar") en de 
relatief sterke rechtspositie (althans tot in de zeventiende eeuw) van de pachter, o .a. 
blijkend uit de beklemmjng van het land onder zijn huis,20 zorgden voor een rem 
op het definitief uiteenvallen van de sate. In de Nieuwe tijd droegen familie-fide
ïcommissen21 hetzelfde idee van de sate als duurzame institutie verder onder een 
ander juridisch bestel. 

In de zand- en veenstreken bestond door ontginning, vervening en bebossing in 
de ieuwe tijd meer dynamiek in het grondbezit dan in de kleistreken. Vanwege de 
vaak betrekkelijk regelmatige strokenverkaveling in deze streken levert dit voor 
retrogressief onderzoek naar de middeleeuwse situatie echter geen grote problemen 
op: met behulp van de reconstructie van 1640 en 1700 is het mogelijk de 
oorspronkelijke bedrijven nog te herkennen, Of in de eigendomsverhouding, àf in 
de omschrijving van de sate. In de Stellingwerven vormen bijvoorbeeld de 
zogenaamde "uitgangen" van de verschillende soolsteden, strekkende vanuit de 
rivier enerzijds tot de dorpsgrens anderzijds, de resten van deze oorspronkelijke 
indeling. 

Tenslotte gold voor kerke- en kloostergoed - het goed in de dode hand! - de 
continuïteit uiteraard in versterkte mate omdat vervreemding volgens het kerkelijk 
recht verboden was. Beide categorieën geestelijk goed zijn met behulp van stem
kohieren en floreenkohjeren op het spoor te komen. 

De betrekkelijk grote continuïteit van de sate zal ertoe hebben bijgedragen dat in 
de floreenkohieren meestal de sate en njet het afzonderlijke perceel als admjnj stra
tieve eenheid werd aangehouden . Door al deze bestendige factoren heeft het 
kaartbeeld van 1700 in sommige opzichten ook een zekere zeggingskracht voor de 
situatie in vroeger tijden. Voor bepaalde gebieden , onder andere voor de Klokslag 
van Leeuwarden, en bepaalde categorieën grondbezit, waarvoor nog oudere regi sters 
bewaard gebleven zijn, is per dorp of stadsgebied en per sate een nadere toetsing 
van deze stelling mogelijk. Daarbij valt vooral te denken aan goederen, die 
eigendom waren van pastorieën en andere kerkelijke fondsen, en aan goederen van 
kloosters en van adellijke families. Geografi sch komen vooral die gemeenten in 
aanmerking, die door de verschillende bewaard gebleven "Registers van de 
Aanbreng" van 1511 , 1540 en 1546,22 de "Beneficiaalboeken" van 1543 en de 
"Registers van Geestelijke Opkomsten" van 158023 worden bestreken. Verderop 
in dit Atlasdeel treft men zo een poging tot reconstructie van het geestelijk 
grondbezit in de Klokslag van Leeuwarden op basis van de rekeningen der 
geestelijke goederen van de stad uit de jaren 1581-1583. 

19 Meijers, "Friese en Drentse erfrecht ". 

20 Spahr van der Hoek en Postma. Geschiedenis Friese landbouw. I, 126 e.v., 170 e.v .. 333 e.v .. 666 
e.v .; Formsma, Beklemrecht el! landbouw. 

21 Zie voor de rechtstermen "niaarrecht " en "familie-fideïcommis" : De Blécourt , Kort begrip. 
114-123, 410-412 ' en Fockema Andreae, "Voordeelsgoederen". 

22 Voor een uitvoerig recent overzicht , zie: Van der Meer e.a., Administrative en fiska le boarnen, 
11 . 

23 Reitsma, Geestelijke opkomsten Ooslergo : Mol , "Registers Himmelumer Aldefurd en Noardwälde, 
Skoatterlän en Eaststellingwerf'. 



14 Echt eenvoudig is dat "oversteken " van achttiende-eeuwse naar zestiende-eeuwse 
gegeven mee tal niet. Post ma heeft reed in zijn Kleihoeve gedemonstreerd dat het 
in vele dorpen echter mogelijk is. De ervaring met betrekking tot de reconstructie 
van goederen van kloosters24 en van de bovengenoemde Leeuwarder geestelijke 
goederen komt daarmee overeen. Zelfs in dorpen en buurschappen zonder dergelijke 
registers en rekeningen is het incidenteel mogelijk "gewone" eigenerfde goederen, 
die vermeld worden in verspreide oorkondelijke testimonia uit de zesti ende en 
vijfti ende eeuw, te reconstrueren ?5 Een uitgebreide beschrijving van de werkwijze 
bij dergelijk retrogressief onderzoek moet hier achterwege blijven. Deze atlas 
beperkt zich tot het ontsluiten van de voor de reconstructie onontbeerlijke kadastrale 
en tloreengegevens en gaat in eerste instantie niet verder terug dan tot 1700. 

Daarmee is dan tevens een belangrijke beperking aangegeven van de gegevens 
die hier gepubliceerd worden. De situatie ná 1700, de namen van de verschillende 
eigenaars en gebruikers in de achttiende en negentiende eeuw, de veranderingen die 
zich na ] 700 in de eigendoms- en pachtstructuur en in het grondgebruik voordeden , 
de verveningen: over al deze onderwerpen bevatten de tloreenkohieren waardevol 
materiaal. Dat wordt hier echter terzijde gelaten omdat de vraagstelling op de oudste 
situatie is gericht. 

24 Zie bij voorbeeld : Mol. Friese hlli~e1/. 325 e.v. 

25 oomen. "Buwaldaburen". 



2. De Floreenkohieren 

Uit het voorgaande blijkt dat de floreenkohieren de voornaamste bron voor de 
Prekadastrale Atlas vormen. Wat in de Prekadastrale Atlassen geboden wordt is in 
fe ite niet meer dan een uittreksel ervan en een nadere toegang erop. Daarom hier 
een kOl1e toelichting over de aard van deze documenten , hun oorsprong en de 
gegevens die ze bevatten. 26 

De floreenkohieren zijn, om met het laatste te beginnen, de voortzetting van de 
in 1511 opgemaakte Registers van de Aanbreng, waarvan een groot deel in afschrift 
bewaard gebleven is en uitgegeven is. Deze registers zijn lij sten waarin de 
landgebruikers het door hen gebruikte land "aangebracht" hebben onder vermelding 

an de huur of huurwaarde, uitgedrukt in de toen in omloop zijnde fl orenen of 
goudguldens van 28 stuivers. Ze werden samengesteld op last van de hertog van 
Saksen, om te kunnen dienen als grondslag voor een nieuw te heffen grondbelas
ting, die de naam van floreenbelasting kreeg.27 Tevoren ontbraken dergelijke 
leggers zodat de grondbelasting ongelijk over de dorpen verdeeld werd en 
onregelmatig op de landbezitters en landgebruikers drukte. Voordat de hertog van 
Saksen in 1500 in Friesland een centrale landsheerlijke administratie vestigde, was 
het belastingwezen trouwens nog weinig ontwikkeld. 

De aanbrengregisters werden niet overal op dezelfde wijze opgemaakt. Ze zijn 
ook niet allemaal even uitvoerig. In het algemeen stelden de opstellers zich tevreden 
met de opgave van de huurwaarde door de gebruikers zelf. Grootte en grondgebruik 
werden soms wel vermeld, hoewel nergens de grootte nauwkeurig werd opgemeten. 
In verschillende westelijke grietenijen, zoal s in de Franeker Vijfdelen , werden 
oppervlakte en grondgebruik in het geheel niet vermeld. De betreffende registers 
zijn daardoor zeer summier. Dit in tegenstelling tot bij voorbeeld het register van 
Wymbritseradeel waar de grietman bij zijn informaties ook de afzonderlijke 
percelen met hun grootte, grondgebruik, toponiemen en met de naast liggers liet 
beschrij ven. 

Wilde men deze leggers van IS] I kunnen blij ven gebruiken , dan dienden ze 
regelmatig te worden bijgehouden en herzien. Vermoedelijk gebeurde dit ook wel. 
In ] 540 zijn bijvoorbeeld de regi sters van Leeuwarderadeel28 en Ferwerderadeel 
opnieuw beschreven. Bij toeval zijn daar afschriften van overgeleverd. Maar van de 
andere tussentijds gewijzigde registers is nauwelijks iets bewaard gebleven.29 Bij 
veranderingen werd overigens niet de huurwaarde van dat moment genoteerd: tot 
1858 hield men de oorspronkelijke huurwaarde in florenen aan die in 151 I had 
gegolden. 

Op 27 februari 1700 werd besloten de aanbreng- of floreenregi sters - ook wel 
kohieren genoemd - over de gehele provincie opnieuw te laten opmaken volgens 
een vast en uniform schema. Daarbij dienden evenals in 1511 per gebruikseenheid 
de namen van gebruiker en eigenaar te worden opgegeven, de grootte in pondema
ten, de naastliggers en het getal van de op die eenheid rustende florenen, de 
oorspronkelijke huurwaarde dus naar de bedragen die in 1511 hadden gegolden. 

De nieuwe kohieren van 1700 zijn meestal naar de eigenaars gerangschikt, en wel 
zo dat iedere eigenaar doorgaans zoveel posten in het register heeft als hij verschil
lende huurders had . De volgorde van eigenaars is niet in e lk dorp dezelfde. Vaak 

26 Zie hiervoor meer in detail : Van Swinderen, Geschiedenis belasting op de jlorellell. 

27 Postma. "Aanvang f10reenbela ting in Friesland". 

28 Mol, Leuwerderadeels aellbrellgh , 1 1- 14. 

29 Voor een overzicht, zie PKAF V, noot 28. 
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worden de saten, de volwaardi ge agrarische bedrij ven dus, het eerst genoemd, 
meestal volgens een traditioneel geografisch patroon, van buurschap naar buurschap . 
De landerijen die tot de verschillende geestelijke fondsen van de plaatselijke kerk 
behoorden, vindt men niet meer zoals in 1511 vooraan in de registers ; ze worden 
tussen de andere in vermeld. a de saten volgen dan de zogenaamde "losse landen ", 
die niet vast tot een sate behoorden en vaak van gebruiker wisselden. Van 
oorsprong zijn dit vaak percelen van uiteengevallen bedrijven of delen van eertijds 
gemeenschappelijk gebruikte hooilanden. Ook veel kerkelijk goed in en om het dorp 
werd in de loop van de tijd als los land aan allerlei arbeiders, koemelkers en 
ambachtslieden die in de dorpskom woonden verhuurd. iet altijd zijn de saten het 
eerst beschreven. Het komt ook voor dat zij tussen de losse landen in geregistreerd 
staan . Ze worden dan soms als zodanig aangeduid, maar dikwijls ook niet. In het 
laatste geval kunnen ze alleen uit het aantal tlorenen met enige zekerheid worden 
afgeleid. De verschillende posten , saten en losse landen, zijn in de kohieren van 
1700 doorgaans niet genummerd. Soms heeft men ze achteraf van nummers 
voorzien. Pas in de kohieren uit de volgende jaren, die in dezelfde volgorde als in 
1700 werden opgesteld, kregen ze een nummer, dat nadien steeds vast is aangehou
den. 

De kohieren dienden om de tien jaar te worden herzien . Na de eerste herziening, 
die al plaats vond in 1708, heeft men zich aan die tienjarige periode gehouden. Er 
werden steeds dubbele series vervaardigd waarvan het ene stel in de griffie van het 
Provinciaal Bestuur bleef en het andere in de secretarieën van de desbetreffende 
steden en grietenijen bewaard werd. Zodoende vinden we de tloreenkohieren zowel 
in de archieven van de gemeenten als in die van de provincie . 
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In beide reeksen ontbreekt het jaar 1808. In 1806 werd namelijk de tloreenbelas
ting afgeschaft om plaats te maken voor een nieuwe belasting op onroerende 
goederen , de verponding. Een nieuw op te zetten kadastrale registratie zou daarvoor 
de omslagbasis bieden. Daardoor verloren de tloreenkohieren hun oorspronkelijke 
functie. Omdat ze evenwel in gebruik bleven voor de omslag van dijkslasten , 
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grietenij lasten en omslagen ten behoeve van het onderhoud van kerken , pastorieën 17 
en scholen, werd na de Franse tijd de tienjarige herziening opnieuw aanbevolen. 
Vandaar dat er voor de jaren 1818, 1828, 1838, 1848 (in sommige glietenijen 1850) 
en 1858 ook nog kohieren voorhanden zij n. Eerst na 1864 raakten ze in onbruik, 
toen de dijksflorenen werden afgeschaft. Men heeft toen van verdere revisie 
afgezien. 

Bij die tussentijdse herzieningen moesten steeds alle wijzigingen worden 
ingeschreven: betreffende nieuwe eigenaars en gebruikers, splitsing van de sate, 
verlegging van de floreenlast op andere percelen, etc. Indien een eenheid "door 
verkopinge by perceelen, scheydinge en deylinge, of onder welken anderen fytel of 
manieren van aliënatie het zoude mogen wezen" zou worden gedeeld, zou die 
eenheid desondanks geadministreerd moeten worden "aLs of die scheuringe en 
deylinge niet was voorgevaLLen" .30 Alleen door onderafdelingen binnen de 
oorspronkelijke eenheid mocht worden aangetekend hoe de nieuwe eigendomssitua
tie was geworden , zodat bij voorbeeld de nummers 13a, 13b en 13c van 1858 samen 
de oude sate 13 van 1700 voorstellen. Elke onderafdeling moest evenredig naar de 
waarde bijdragen om het bedrag van de oorspronkelijke eenheid op te brengen. 

In theorie is de reconstructie daardoor betrekkelijk eenvoudig. In de praktijk doen 
zich daarbij echter verschillende problemen voor. Enkele kunnen hi er reeds 
genoemd worden . Indien in de loop van de tijd aangrenzende bedrij ven in handen 
van dezelfde gebruiker en eigenaar kwamen , zijn in de opgave van de kadastral e 
nummers de oorspronkelijke eenheden soms niet meer te herkennen. Daarnaast is 
in enkele streken , bij v. in de Zuidwesthoek van Friesland, de floreenadministratie 
in de loop van de achttiende eeuw zo drasti sch gereorganiseerd dat de aansluiting 
met 1700 vaak moeilijk is te vinden. Dergelijke moeilijkheden zullen, voorzover ze 
van belang zijn voor de reconstructie van de situatie in 1700 en 1640, steeds per 
grietenij of stadsgebied besproken worden. Voor de bijzondere situatie in de 
Klokslag van Leeuwarden zij hier verwezen naar paragraaf 6: De Reconstructie. 

Tenslotte moet als oorzaak voor problemen bij de reconstructie hier nog het feit 
gesignaleerd worden dat er in de floreenkohieren, zoals in elke andere fiscale 
administratie, naast allerlei afschrijvings- en notitiefouten, ook tal van fouten 
schuilen die voortkomen uit fraude en bedrog. 
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30 Tegenwoordige Slaat. TV , 367: pl akkaat van 10 sept. 1729. 



18 3. De Klokslag: drie dorpen en drie parochies 

De Klokslag van Leeuwarden is het stuk platteland ter grootte van circa IS krn2 dat 
in 1515 definitief onder de jurisdictie van de stad kwam.3

! In geestelijk opzicht 
viel het - zoals hierna nog ter sprake komt - vanouds al onder het bereik van de 
drie binnen de stad gelegen parochiekerken. Het is een betrekkelijk kl ein gebied, 
dat echter vanwege zijn nabijheid tot, en zijn banden met de grootste stad van 
Friesland belangrijk is. Zo vond de fysieke expansie van Leeuwarden in de 
afgelopen vijfhonderd jaar plaats in de Klokslag. Van de huidige Leeuwarder 
bevolking woont het overgrote deel buiten de oude binnenstad, in wijken die 
verrezen in de Klokslag. Aan de toewijzing in 1515 van dit platteland aan de stad 
ging een fusieproces vooraf, dat met vallen en opstaan ongeveer 80 jaar duurde. Het 
gebied behoorde in de late middeleeuwen tot de grietenij Leeuwarderadeel32 en 
werd in de vijftiende eeuwen later ook wel als het Middentrimdeel (= het middelste 
derdedeel) van Leeuwarderadeel aangeduid. In de vijftiende eeuw treffen we 
grietmannen aan over dit Middentrimdeel, of over delen ervan. Vaak was de 
grietman van het Middentrimdeel tevens olderman van Leeuwarden. Tot 1 januari 
1944 zou het territoir van de gemeente Leeuwarden met het oude grondgebied van 
stad en Klokslag samenvallenY 

In een eerdere bijdrage gingen we in op de problemen rond de begrenzing van 
de Klokslag tijdens de vijftiende eeuw.34 Gedurende de zestiende eeuw is het 
vooral de geleding van de Klokslag zelf die ons voor problemen stelt; problemen 
die in eerste instantie het gevolg zijn van een dooreLkaar lopende terminologie. In 
de bronnen komen zo naast elkaar "drie dorpen" en "drie prochien" voor. Bovendien 
worden de Leeuwarder "uitburens" dikwijls in drie groepen omschreven: Nijland, 
Bilgaard en Camminghaburen. De vraag rijst nu hoe deze drietallen zich tot elkaar 
verhielden en waar de geografische grenzen van de verschillende eenheden lagen. 

ader onderzoek leert dat "dorpen" en "prochien" niet identiek zijn. De laatste 
term werd gebruikt toen in IS 15 de rechten van Leeuwarden op de Klokslag werden 
bevestigd door de stadhouder van Karel V, Floris van Egmond.35 Het privilege 
vermeldt dat de stadsvrijheid van Leeuwarden zo ver zou reiken als de parochies 
van de drie Leeuwarder kerken zich binnen en buiten de stad uitstrekten. 36 Van 
"drie dorpen" in de Klokslag is sprake in een floreenregister van 1578 betreffende 
de landerijen rondom de stad. 37 Welke "dorpen" dat zijn leren eerdere belastingre
gisters. Reeds op de in 1504 opgemaakte lij st van de jaartax werden "Nyeulandt", 

3 1 Zie voor de positie van de Klokslag tijdens de periode 1426- J 515 : Schroor, "Klokslag" , 162-164. 

32 Verge lijk ook het in noot 36 geciteerde pri vilege van 1516. 

33 Inclusief wateren en stad was het gebied 1667 hectare groot. In J 944 werd het uitgebreid met het 
Zuidertrimdeel van Leeuwarderadeel en de dorpen Lekkum en Miedum. 

34 Schroor, "Kloks lag". 

35 De stad presenteerde op 30 juni J 515 17 arti kelen van "privilegiën ende fry heeden" aan 
stadhouder Floris van Egmond (GPCV IJ , 310); I juli d.a.v. werden deze door hem in 14 
artikelen nader omschreven en bij open brief beves tigd (GPCV 11, 3 15) en op 6 februari 1516 bij 
giftbrief door Karel Vaan de stad gegund (GPCV 1I, 329). 

36 GPCV II , 329 ( 1516): "dat die stats Leuweerden vryheyden ende gerechticheyden a lzoo wyt ende 
verre sal strecken zoo die drie prochien , als su nt Virus kercke tot A ldenhoff ende om,en Lieuer 
Vrouwen kercke tot Nyehoff ende sunte Katherynen kercke ... binnen ende buyten Leuwerden 
strecken ... mit allen huere landen zoo dair toe gebruykt worden; ... nyet tegenstaende dat die 
zelue huysen in voi rtyden onder de grietman ende in ' t Deel [= Leeuwarderadeel] hebben gestaen 

" 

37 Singels, In ventaris. 266. 



"Bilgaerdt" en "Kammingabuer", de drie onderdelen van de Klokslag, op één lijn 19 
met dorpen als Huizum, Teems, Lekkum en Miedum afzonderlijk vermeld. Ze 
werden elk met een eigen bedrag opgevoerd.38 Dezelfde drie onderafdelingen van 
de KJokslag werden genoemd in de aanbrengregisters van 1511 en 1540.39 De term 
"dorp" in het register van 1578 duidt dus op een afzonderlijk bijdragend territoir, 
zonder dat er sprake was van een zelfstandig kerspel of kerkdorp.4o 

Voor het verloop van de grenzen van deze administratieve buurten kunnen we te 
rade gaan bij zowel het Register van den Aanbreng, de Oorkonden van het Sint 
Anthony Gasthuis als de floreenkohieren. Uit de indeling van de sates bij de 
verschillende buurten kunnen we een globale grens afleiden . De grens tussen 
Bilgaard en Camminghaburen levert daarbij weinig moeilijkheden op. Zij werd 
gevormd door de Ee. De grens tussen Bilgaard en Nijland blijkt moeilijker vast te 
steIJen , te meer daar de competentie van Bilgaard zich ook over een gedeelte van 
het nieuwe land uitstrekte.4 1 Zo blijkt in 1511 en later de sate van Ysbrandt Jacops 
zoen (FC1700/FC92) alias de "Magere Weide", ingedeeld te zijn bij Nijland. De in 
1553 opgemeten zo geheten "Grote en Kleine Saten" , eigendom van het Sint 
Anthony Gasthuis (FC94-95) worden nadrukkelijk vermeld als liggend in Bilgaard. 
FC95 grensde direct aan FC92. De landen onder FC95 zijn vermoedelijk afkomstig 
van heer Pieter comrnissarys, die prebendaris was in het Sint Anthony Gasthuis. Ze 
werden in 1511 door drie verschillende pachters gebruikt en staan eveneens onder 
Bilgaard vermeld.42 De grens tussen de buurt Bilgaard en en de buurt Nijland zal 
dus op het nieuwe land ergens tussen het Schapendijkje en de Keegsdyk hebben 
gelegen. Hier moeten wij dus ook de grens zoeken tussen het in 1464 vermelde 
(Bilgaarder) "Kages-rjocht" en het "Hima-rjocht" (op het Leeuwarder Nijland).43 
Ten zuiden van deze limiet vormde de Stienser Hegedyk (Mr. P.J. Troelstraweg) 
de grens tussen Bilgaard en Nijland. Vergelijking van de florenen van 1511 met die 
uit het - van floreennummers voorziene - FC 1700 bevestigt de opvatting dat de 
grens tussen ijland en Bilgaard iets ten noorden van het Schapendijkje moet 
hebben gelegen.-14 Tenslotte vermeldt het aanbrengregi ster van 1511 op Nijland een 
negental bedrijven, een getal dat overeenkomt met het aantal boerderijen dat ten 
zuiden van de grens Nijland-Bilgaard kan worden geteld. 

38 Zie de lijs! bij Winsemius, Chronique, 396 en Schotanus. Geschiedenissen. 499. Nieuwland. 
Bilgaard en Camminghaburen werden voor resp. 29, 37 en 22 floreen aangeslagen . Ter 
vergelij ki ng: Lekkum en Miedum betaalden 27 en 14 fl oreen. 

39 1511 : "Bilgaerdt ende Tayngenbuyeren ". " ylandera" , "Kamminghabuur"; daarn aast komen nog 
voor "sincte Anna convent" en "Twy Dilekker ende den andere zyden" (RvdA 1. 77-86); 1540: 
"Bilgaert ende Tayngebueren", " ylandt", "Cammingabuer" inclusief "Jelgerhuys" en 
"Tychelwerk"; daarnaast "Anna convent" (Mol , Leuwerderadeels Aenbrengh. 2 1-49): vergelijk 
de uit 1525/1526 daterende jaarrente-registers (zie noot 75). 

40 Op een vergelijkbare wijze staan op de lij st ook "Harlinger uytbuyren " en "Franeker uytbuyren" 
als afzonderlijke eenheden vermeld . In tegenstelling tot in Franeker en Leeuwarden zou in 
Harlingen echter nog lang onenigheid bestaan over de rechten van de stad in de uitburens. 

41 Het in 1464 vermelde Kages-Ijocht had competenti e over het Bilgaarder 1 ieuwland; het Hirna
ri ocht over het Leeuwarder Nieuwland. Hierover: Schraor, Klokslag, 189. 

42 Rener Petersz pachtte 9 pm "nijel andts meden" van heer Pieter (RveLA I, 78.2). Mogelijk was hij 
de echtgenoot van Aeff, de naamgeefster van de "Grote of Aeff Remmerijnszate" van het Sint 
Anthony Gasthui s te Bilgaard. Voorts pachtten van heer Pieter Jacob Diricksz 3,5 pm (Rve/A I. 
78.4) en Rytscka Tiarcksz 5 pm zaad land (RvdA I, 78.6). Deze landen vormden tezamen 
vermoedelijk de kern - ca. 18 pm gelegen te Bilgaard op het Nieuwland - van Aeff Remmerijns
sate. 

43 Zie Schroor, Klokslag, 189. 

44 In 1511 geeft een optelling van de florenen van de " ijlandera" en de landen op het Nieuwland 
onder "Stadt Lewerden Landtrenten" (Galgefenne, Jantiemafenne, etc.) een bedrag van circa 700 
fl orenen . Dit is een minimumaantal , omdat vanwege de soms vage pl aatsaanduiding ni et ieder aan 
1 ijland toe te schrij ven land was te rug te vinden. In 1700 geven de FC-nrs. I t/m 92 en 150 een 
to taal van 763-4- 14 fl o renen. 



20 De in 1515 gehanteerde omschrijving "drie prochien" is niet in tegenspraak met 
onze karakterisering van de "drie dorpen " als Fiscaal-administratieve buurten. Deze 
aanduiding betrof immers niet de drie "dorpen" Nijland, Bilgaard en Camrnin
ghaburen , maar duidde op die delen van de drie stadsparochies, die door de aanleg 
van de stadsgracht (1481-1497) fysiek van de eigenlijke stad gescheiden waren , 
maar als vanouds onder één van de stedelijke parochies bleven ressorteren. De 
conclusie kan zijn dat de Klokslag van Leeuwarden in de zestiende eeuw dus uit 
drie, als "dorp" aangeduide fiscale districten (Nijland, Bilgaard en Camminghabu
ren) bestond. In kerkelijk opzicht omvatte de Klokslag hetzelfde gebied buiten de 
gracht van de drie stadsparochies (Sint Vitus, Onze Lieve Vrouwe en Sint 
Catharina). "Prochie" en "dorp" zijn echter verschillende begrippen, zodat niet ieder 
"dorp" met één "prochie" gelijk gesteld kan worden en de aanduiding "drie dorpen" 
dus geen informatie geeft over de vraag onder welke stedelijke parochies de 
verschillende buurten van de Klokslag vielen. 

Een bij het "Beneficieboeck der stede Leeuwarden" uit 1580 ingebonden register 
werpt enig licht op de grenzen van de drie stedelijke parochies. Dit register handelt 
over de kerkelijke ambten en fondsen (officia en beneficia) in de stad en over hun 
opbrengst.45 In zijn studie over de St. Vitus van Oldehove maakte Van Buijtenen 
er gebruik van, maar hij publiceerde slechts een deel van de tekst, namelijk het 
gedeelte - en zelfs dat niet volledig - dat betrekking had op de Sint Vituskerk.46 

We mogen aannemen dat het stuk werd opgesteld om de taken en inkomsten van 
de kanunniken van het in 1570 gestichte kathedrale kapittel qua inhoud en 
geografische reikwijdte vast te stellen. Globaal valt het te dateren tussen 1570 en 
maart 1578, het tijdstip dat bisschop Cunerus Pet ri de stad moest verlaten. De tekst 
biedt enkele aanwijzingen voor een nog nauwkeuriger datering. Zo is er sprake van 
het huis van de commandeur van Schoten op de Eewal , waaruit een jaarlijkse rente 
van 21 stuivers min 2 duiten aan de Sint Jacobskapel toekwam. Het is bekend dat 
de commandeur dit huis in 1574 kocht.47 Verder wordt in het stuk onder het Sint 
Anthony Gasthuis verwezen naar de rekening van 1572. Het ligt voor de hand dat 
in dergelijke stukken - waarin het immers om inkomsten gaat - doorgaans naar de 
meest recente stukken werd verwezen. We kunnen de tekst derhalve omstreeks 1574 
dateren. In het stuk wordt een tamelijk gedetailleerde beschrijving gegeven van de 
delen der stad die onder de zielzorg van vier van de zes Oldehoofster kanunniken 
vielen.48 

De zielzorgterritoria van de kanunniken binnen de parochie van Sint Vitus blijken 
gerelateerd aan de bekende espelgrenzen.49 De espels worden zelfs alle specifiek 
genoemd. De eerste pastoor bediende het Minnema-espel , voorzover gelegen tussen 
Eewal , Heerenwaltje, Nieuwestad, Naauw, Voorstreek en Wortelhaven. Er is 
namelijk sprake van de "Minnema-parochie5o die de vorm heeft van een eiland" .51 

Het ging dus hoogstwaarschijnlijk alleen om het zuidelijke deel van Minnema-espel. 
Dat dit deel van de stad inderdaad onder de Oldehove behoorde, blijkt uit 

45 GAL, Archief Stadsbestuur 1426- 18 11, inv. nr. M 380. Blijkens het opschrift behandelt het stuk 
geheelOostergo: het beperkt zich echter tot Leeuwarden. 

46 Buijtenen, St. Virus , 163-165, bijl age XVII. De door hem niet gepubliceerde gedeel ten van de 
tekst publiceren we hier in bijlage I. 

47 Mol , Friese huizen, 219, 378. De commandeur, Melchior Barends de Grote woonde in 1584 nog 
in Leeuwarden. Hij overleed in 1590, waar is onbekend (ibidem, 229) . 

48 Het kathedrale kapittel telde in totaal 16 kanunniken. De overige tien - inclusief de bisschop -
werden uit de goederen van Mariëngaarde onderhouden. 

49 Zie voor de espelgrenzen: Schuur, "Peilingen", 15-57. 

50 Om verwarring te voorkomen : het betreft hier dus geen zelfstand ige parochie, maar een 
z i el~orgwijk. 

51 "Quae [parochia Minnema] est in star cuiusdam insulae". Zie hierna, bijlage I; en Van Buijtenen, 
Sr. Virus, 164. 



verschillende oorkonden. Arnt van Suerhusum, die in de Grote Hoogstraat woonde, 21 
noemde in 1459 zo de pastoor van de Oldehove zijn persona.52 De omgeving van 
de Minnemastraat viel eveneens onder de Oldehove: AlIert C1aesz, wiens schuur 
achter het Minnemahuis stond, noemde Sint Vitus in 1493 zijn patroonS3 en Obbe 
Dircx ,54 die naast het Minnemahuis55 woonde, wilde in 1550 begraven worden 
"tot Oldehove in den kercke" en stichtte er ook een memorie. Onder de zielzorg van 
de tweede pastoor viel een gebied dat omschreven wordt als "Oldehoefster espel et 
Hueckster espel". Uit de fo rmulering van de grensbeschrijving56 blijkt echter dat 
het latere Oost-Hoeksterespel, het eigenlijke Hoek, buiten de zielzorg van de 
Oldehoofster kanunniken viel: de grens liep namelijk van de Oldehove langs de 
stadsgracht naar de Sint Catharinapoort en vandaar langs de Voorstreek, Vismarkt, 
Wortelhaven , Eewal, Zuupsteeg, Bontepapensteeg, Grote Kerkstraat57 en Oude
gracht (Sint Anthonystraat)58 naar de ieuwestad. Inderdaad bleken bewoners van 
de Breedstraat bij de Put59 en het Dokkumerend,60 dus in het West-Hoeksterespel , 
zich in de zestiende eeuw als parochianen van de Sint Vituskerk te beschouwen. De 
vicaris van de Oldehove had de zorg voor het Keimpema-espel, terwijl de sacrista 
de sacramenten bediende op het Nieuwland, Bilgaard, "Poppehusen" (Popkama
huis) ,61 "dye Moullen" (op Camstraburen) en Vierhuis.62 

Van Buijtenens vaststelling dat Leeuwarden binnen de grachten goeddeels tot de 
parochie van Sint Vitus behoorde63 wordt door deze omschrijving mooi geïllus
treerd. Hoewel de grenzen tussen het gebied dat onder de zielzorg van de Oldehove 
viel en de parochies van Sint Marie van Nijehove en Sint Catharina van Hoek niet 
expliciet worden vermeld, geeft dit stuk daarover wel enkele aanwijzingen. Wij 
merken op dat het middendeel van het Minnema-espel, tussen de Eewal en de Grote 
Kerkstraat, de Zuupsteeg en de Sint Anthonystraat, buiten het terrein van Sint Vitus 
viel. De veronderstelling ligt voor de hand, dat dit gebied behoorde tot de parochie 
van Nijehove. Andere gegevens bevestigen deze veronderstelling: zowel van het 

52 Verhoeven en Mol , Testamenten, nr. 20 ( 1459), testament van Arnt van Suerhusum en Hille, zijn 
vrouw. Ui t de fundatiebrief van het Sint Jacobsgasthuis van 1478 (OSAG, nr. 54) blijkt dat dit 
zal worden gevest igd in hun hui s. Het velTees tussen Sint Jacobsstraat, Kloksteeg, Grote 
Kerkstraat en aauw. Aldus mededeling van G. Verhoeven, die ook de in noot 53. 54, 55 , 59 en 
60 verantwoorde gegevens leverde. 

53 Verhoeven en Mol , Testamenlen , nr. 53 ( 1493): OFO L 501 ( 1505); Schroor, "Lijst uit 1492" , nr. 
87. 

54 Verhoeven en Mol , Testamenten, nr. 208 ( 1550). 

55 Ook Tyemck. vrouw van Gerbith Minnema, was trouwens parochiane van de Oldehove. 
Verhoeven en Mol , Testamenten, nr. 45 ( 1484). 

56 Zie hierna, bijlage I; en Van Buijtenen , St. Vitus , 164. 

57 Het in de grensbeschrij ving vermelde Camminghahorne lag bij de "heer Julius van Gheel-stins", 
op de hoek van de Grote Kerkstraat en de Beijerstraat. BB 66A. 

58 De "aedes questoris " zal duiden op (de achterruin van) het hui s van de koninklijke rentmeester 
Boudewijn van Loo, het huidige Stadhouderlijk Hof. Eekhoff, Geschiedkul7dige Beschrijvillg , I, 
261. 

59 Verhoeven en Mol , Testamenten, 1lJ. 133 ( 1533), testament van Alydt Jan Claeszoons weduwe: 
Kok e.a. , Inventaris Ritske Boelema Gasthuis, inv.nr. 351 ( 1534). 

60 Verhoeven en Mol , Testamenten, nr. 212 ( 1550), testament van Rippert Reynerz; Kok e.a. , 
Ill ventaris RiTske Boelema GasThuis, in v.nr. 36 1 ( 1556). 

61 In het lloreenkohier van 1700 FC 151 . 

62 "Quator domorum prope Leckum sub iurisdictione Leovard iensi". Zie hierna, bijlage I; en Van 
Buijtenen, ST. Virus , 165. 

63 Van Buijtenen, St. Vitus, 73-75 . Ook het oude raadhui s lag in de Oldehoofster parochie (Grote 
Hoogstraat). Dat de stad Leeuwarden op haar zegels en in haar wapen Sint Vitus en zijn symbool, 
de leeuw, steeds centraal is blij ven stellen, wordt zo des te begrijpelijker. Zie: oomen, "Sr. 
Vitus", 62. 



22 klooster van de Witte onnen6-l als van het Sint Anthony Gasthuis,6~ beide in dit 
geb ied gelegen, wordt in de ze tiende eeuw gezegd dat ze onder de parochie 

ijehove hoorden . Op vergelijkbare wijze behoorde het eveneen niet vermelde deel 
van het Hoeksterespel, ten oosten van de Voorstreek, onder de kerk van Hoek.66 

iet alleen in de stad , maar ook in de Klokslag viel het grootste gebied onder de 
Oldehove. Uit het document wordt duidelijk dat Sint Vitus de zielzorg had voor 
zowel ijland als Bilgaard, dus ten westen van de Ee. Dit deel van de Oldehoofster 
parochie grensde aan het terrein van zielzorg van de tweede pastoor van dezelfde 
kerk, die binnen de stad immers verantwoordelijk was voor de wijken tussen de Sint 
Vituskerk en de Sint Catharinapoort. De beide andere parochiekerken verzorgden, 
zo mogen we veronderstellen waarschijn]jjk het pastorale werk in dat deel van de 
Klokslag dat ten 00 ten van de Ee lag, met andere woorden Camminghaburen. 
Onduidelijk is of beide laatstgenoemde kerken hi er elk een eigen parochjaal territoir 
hadden en zo ja waar dan de grens lag. Met de parochiale rechten van ijehove in 
het oosten van de Klokslag strookt het feit dat in 1407 een zekere Focko van 
Wilaard parochiaan van ijehove wordt genoemd.67 De weinige bezittingen van 
Nijehove lagen volgens onze reconstructie van de geestelijke goederen ook 
voorname]jjk in de buurt van Wilaard (Vlietsterfenne). Of de Sint Catharinakerk van 
Hoek een afsplitsing is van de kerk van ijehove laten we in het midden.68 De 
Hoekster kerk had machtige patroonheren, de Cammingha' s, die ook beschikten 
over een eigen kapel op de Camminghaburg, die in de zestiende eeuw bleef 
bestaan.69 

We keren terug naar de verhouding tussen de "drie prochien" en de drie buurten, 
die "dorp" werden genoemd. Hierboven is duidelijk gemaakt dat de zielzorg in de 
Klokslag vanuit de drie parochiekerken werd uitgeoefend. De drie "prachien" vielen 
daarbij - zo werd duidelijk - slechts ten dele samen met de grenzen van de buurten 
of "dorpen". Oudere kerkelijke en jongere administratieve grenzen konden sterk van 
elkaar afwijken, zo blijkt ook hier. Wel moet de mogelijkheid worden opengehou
den dat voor het geheel van de Klokslag de termen "dri e prachien" en "drie dorpen" 
associatief door elkaar zijn gebruikt. In werkelijkheid vielen de twee buurten 

ijland en Bilgaard onder één parochie, nL die van Sint Vitus. Daarentegen hadden 
twee parochies, te weten Sint Marie van ijehove en Sint Catharina van Hoek de 
zielzorg in de fiscaal-admini stratieve buurt Camminghaburen. Hoewel de drie 
buurten van de Klokslag in kerkelijk opzicht geheel onder de stedelijke parochies 
hoorden, waren ze er door de stadsgracht fysiek van gescheiden. Door di e 
ruimtelijke scheiding zullen ze ook als "wereldlijke" nederzettingen zijn opgenomen 

64 Hoogland. "Het nonnenklooster". 388: vergelijk ook Bogaens e.a .. Klooslerarchiel'el/ , in v.nr. 2513 
( 1520).2692 ( 1536). 2697 ( 1544). 

65 GAL Archief St. Anthony Gas thui s. in v.nr. 920: verge lijk Visscher. Archie\"ell SAG. 27-28 (de 
nauwe re lat ie tussen de Oldeho e en het gasthui s in beneficiaal opzicht is van later datum). Aldu 
mededeling van Pau l Noomen. 

66 Vergelijk: Jager en Meijer, "Amelandshui s" , 9. 

67 Schotanus, "Tablinum ". 69-70. Wij gaan er vanuit dat hij niet s lechts zij n naam aan Wilaard 
ontleende, maar er ook woonde. 

68 Ui t de toponiemen "Oldehove" en " ijehove" mag waarschijnlijk worden afgele id dat ijehove 
binnen de stad de eer te afsplit ing van Oldehove was. Omdat de naam Oldehove in 1285 a l 
wordt vermeld, mag worden aangenomen dat de kerk van Nijehove toen al bestond. Zie voor deze 
problematiek: Noomen. "De middeleeuw e namen op -hove en -hafe". 29-30. Expliciet wordt de 
kerk an ijehove in 1333 - veel eerder dan die van Hoek - genoemd. 

69 Jager en Meijer, "Ameland hui s" . passim. In 1543 wordt de pastoor van de Hoeksterkerk . heer 
Frans. tevens kapelaan van de kapel op de Camminghaburg genoemd. De vrije prebenden van 
deze kapel staan achte raan in het BB onder Leeuwarden vermeld. De erbij horende goederen taan 
voons vermeld in het testament van Wytse Cammingha en Rints Minnema (Verhoeven en Mol. 
Tesla/IJelllel/ . nL 129). Deze landerijen grensden naad loos aan de overige bezitt ingen van de 
Cammingha·s en de Hoeksterkerk onder Leeuwarden (Harmswerd/Hoogterp) en Lekkum . 
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in de pauselijke bul van 1561 , waarin de opri chting van het bi sdom Leeuwarden 23 
werd geregeld. De drie buurten of "dorpen " worden daarin wederom afzonderlij k 
vermeld, naar wij aannemen als a/ia loca ("overige oorden") tussen de oppida, 
castra, villas en pagos.70 
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70 De desbetreffende bul van paus Pius IV bij Schotanus, "Tablinum", 50-57. 

·r 
, 

E , " 



24 4. Het ontbreken van stemkohieren 

Tussen de Klokslag van Leeuwarden, als onder de stad vallend platteland, en het 
platteland onder de grietenijen bestonden tijdens de zeventiende en achttiende eeuw 
enkele verschillen. Zo ontbreken de voor het prekadastrale onderzoek zeer nuttige 
stemkohieren uit 1640 en latere jaren, welke mede in de voorgaande delen van deze 
atlas werden gepubliceerd . Op het platteland vormden de stemmende saten en 
"stemmende stellen" de bas is van het bestuurlijk-politieke stelsel. Maar voor het 
platteland onder de stedelijke j uri sdictie, in Fri esland doorgaans de kloks lag of 
stadsjurisdictie genoemd, gold het stadsrecht. Zo ook voor de Kl okslag van 
Leeuwarden. In de steden en daarmee op het onder hen gestelde platteland, was het 
verschijnsel onroerend goed mèt stemrecht onbekend. De politieke rechten waren 
er in het algemeen aan personen woonachtig in de stad en in het bezit van het 
burgerrecht voorbehouden, dit in tegenstelling tot het platteland, waar een elders 
wonende eigenaar van een stemmend goed - mits gereformeerd - evenzeer stemrecht 
bezat. Het nieuwe reglement op de magistraatsbestelling in Leeuwarden van 9 mei 
1657 bepaalde dat, om tot de toen ingestelde Vroedschap en Magistraat verkiesbaar 
te zijn , men naast het burgerrecht tenminste 1000 daalders aan vaste goederen in 
de stad of haar jurisdictie moest bezitten. 71 Hier bepaalde fin ancieel omschreven 
bezit het al of niet beschikken over politieke macht; elders het bezit van sedert 1640 
nauw omschreven stemdragend goed. Uit een en ander vloeit voort dat er voor de 
steden en hun jurisdicties geen zeventiende- en achttiende-eeuwse stemkohieren zijn 
overgeleverd, eenvoudigweg omdat ze nooit hebben bestaan. 

Bewoners van de Klokslag waren in principe uitgesloten van het burgerrecht, 
ongeacht hun grondbezit of maatschappelijke status. Ze waren derhalve evenmin 
benoembaar in Vroedschap en Magistraat, of - vóór 1657 - Raad en Gezworen 
Gemeente. Daartegenover stond dat zij wel aangeslagen werden in de tloreenheffi n
gen van landschap en stad. Het gebrek aan poli tieke rechten is van de late zestiende 
eeuw tot aan de Bataafse Tijd een voortdurend twistpunt geweest tussen het 
stadsbestuur en de bewoners van (delen van) de Klokslag. De rechten en plichten 
van de bewoners van de Klokslag zijn in de periode vóór 1674, toen bepaald werd 
dat niemand die buiten de wallen van de stad woonde ''' t burgherschap sal worden 
gegunt", niet steeds duidelij k. Ten aanzien van veel bewoners van de Klokslag rij st 
uit de bronnen een beeld van veel (belasting)plichten, maar weinig rechten. In 
vroege codificaties van stedelijk recht in Friesland, de Franeker Buurbrief van 14 17 
en de Stadboeken van Bolsward (1455) en Sneek (1456) is duidelijk dat een burger 
- en in het geval van Franeker een tot een stedelijk ambt geroepen persoon - steeds 
"myt szyne Iyve" binnen de stad woonachtig diende te zijn.72 

De vraag rij st of we er - gelet op de aard van het stadsrecht (van en voor de stad) 
- van uit mogen gaan dat dergelij ke bepalingen ook in Leeuwarden golden. Veel 
wij st in die richting. In het omstreeks 1537 opgetekende Leeuwarder stadsrecht 
werd de ondergeschiktheid van de "uuytgesetene naebuers" aan Recht en Raad van 
Leeuwarden bijvoorbeeld bevestigd.73 Ook hebben we in het Leeuwarder stadsar
chief uit de periode 1512- 1540 talloze bewijzen van heffingen op de in 1511 

71 Over de ui teenlopende wij zen van magistraatsbestelii ng: Spanni nga, "De Magistraatsbesteliing", 
pass im, voorts uitgebreid in de Tegenwoordige Staat , IV, 6 15-636 en J, 185- 190. 

72 De Franeker Buurbrief (14 17) in OFO IT, 10. de Stadboeken van Bolsward ( 1455) en Sneek 
(14)6) resp. in GPCV J, 553 e.v. en 565 e.v. en voorts in Telt ing, De Friesd le Sradrechlen. 

73 Telting. De Friesche Sradrechlen, 270 (art. 175). 



vastgestelde floreen voor de di verse delen van de Klokslag. 7~ i t 1525/1 526 25 
dateel1 onder andere een jaarrente-regi ster van de drie buurten ijl and , Cammi ngha-
buren en Bilgaard.75 Sinds 1545 moest op transacties van gronden en hui zen in de 
Klokslag consent aan het stedelijk bestuur worden gevraagd .76 Ondergeschiktheid 
aan het stedelijk bestuur dat wel, maar enige twijfel kan er bestaan over de vraag 
of dat van het begin af aan het burgelTecht uitsloot. In eerste instantie misschien 
niet. In artikel 3 van het Leeuwarder Stadboek is er namelijk sprake van dat burgers 
"persoonlyc in der stadt woonachtich [moeten] wesen, ten zy bij Rechts ende Raets 
wille ende consent".77 Dat er mogelijk burgers - of personen met vergelijkbare 
rechten - in de Klokslag woonden , blijkt uit artikel J 78 , waarin sprake is van 
"geswoeren in den sel ven uuytbuyren " te weten "oppet Nylandt ende Oldtlandt".7 
In hoevelTe plaatsen stem- of omgangsgerechtigd waren in de late middeleeuwen 
en vroege 16de eeuw is onbekend. Mocht zulks het geval zijn geweest - te denken 
valt dan aan door hoofdelingen bewoonde stinzen als de Camrninghaburg of 
Taniaburg - dan was een dergelijk stemrecht onder de stedelijke vigueur uiteraard 
vanaf 1515 vervallen . Het stedelijk stemrecht was immers aan de erkende burgerij 
voorbehouden . 

Leeuwarderadeel schijnt op zijn beurt echter niet voetstoots afstand te hebben 
gedaan van zijn rechten. 79 Vooral met aanzien lijke bewoners van de Klokslag 
kwam het stadsbestuur bovendien in aanvaring . Dat blijkt uit een tweetal kwesties, 
die in de jaren 1554-1562 en in 1564 speelden. In het eerste geval ging het om een 
weigering van de stad aan Frans van Cammingha c.s. om een pijp of brug te maken 
buiten de Hoeksterpoort. De rekestranten brachten de zaak voor het Hof van 
Friesland, dat uiteindelijk (1562) in hun voordeel besliste.8o In het tweede geval 
was er kwestie rond het aandeel in de kosten van de slatting der (Dokkumer) Ee. 
We zien dan Renick van Cammingha en Pier Gerbrantsz als volmachten van 
Cambuur, Wilaard en Jelgerhuis, resp. Sierck van Donia en Sjuck van Cammingha 
al s volmachten van Bilgaard en Taniaburen, die noch met de stad noch met 
Leeuwarderadeel tot de slatting der Ee wilden contribueren. Bij die gelegenheid 
zagen ze kans contribuabel te worden voor een gedeelte van de Ee over een afstand 
van 178 roeden, gelijkelijk af te trekken van de roeden van Leeuwarden, resp. die 
van Leeuwarderadeel.81 In dit geval "bij provisie". De tegenstand van de hoofde
lingen lijkt in het verlengde te liggen van de strijd die zij voerden tegen het verlies 
van hun machtbasi s in de stad zelf. 2 a 1565 zien we de heerschappen in de 
Klokslag niet meer als zodanig tegen de stad in het geweer komen. Verwonderlijk 
is dit niet. We mogen er vaQuit gaan dat hun politieke machtsbases op het niet 
onder de steden ressorterende platteland belangrijker was, althans méér politiek èn 
voldoende economisch gewin opleverde. Daarnaast waren zij uiteraard voldoende 
gerepresenteerd in de gewestelijke bestuurs- en rechtscolleges . Iets soortgel ijks 
kunnen we opmerken aangaande de positie van de gegoede burgerij , die in de 18de 

74 Singels, Ill ventaris, 166a-d ; OFO IV. 2 16 en 228. 

75 GAL, Archief Stadsbestuur 1426-1 8 11 , in v.n r. L 8 1 a-co reg ister van de opbrengst van de 
belastingen in de dri e uitburens Nijland , Camminghabuurt en Bilgaard . 

76 De gegeven consenten werden in de consentboeken geadm inistreerd. 

77 Conform het Bolswarder Stadboek ( 1455), GPCV I, 556, cap. XXXllII: " .. ende gheen man oik 
te burger to nemen, die myt zyne Iyue in onsser stadt nyet wonachtich en is ... ". 

78 Telling, De Friesche Stadreclllen, 27 1. 

79 Zie: Eekhoff. Geschiedkundige Beschrijving, I, 336. 

80 Singels, In ventaris, 2 13a-h ( 1554- 1563), i.c. 2 13g (dd . 12 mei 1562). 

8 1 Het receuil van deze kwestie in : GAL, Archief Stadsbestuur 1426- 18 11 , inv. nr. M 704, "Acten 
van den Hofs commissaris mr. Anthonius Del Vaille. omtrent de regten en verpli gtingen der 
verschill ende onderhoudspligt igen bij de voorgenomene slatting van de Ee in 1561-1565". 

82 De positie van de hoofdelingen in het stadsbestuur was met het verdwijnen van de olderman in 
1515 danig verzwakt. Theissen. Centraal gezag , J 96: zie ook: Singels. In ventaris, 160b. 



26 eeuw de belangrij kste grondbezitter in de Kl okslag was. Z ij woonde qualitate qua 
immers reeds in de stad. 

Daarentegen lagen de knelpunten tussen de stad en de Klokslag na 1565 vooral 
op het terrein van een andere bevolki ngsgroep, te weten de groeiende, handel- en 
neringdrij vende bevolking 'langs het Vli et. Bekend is de mislukte poging van de 
Friese steden de buitennering, naar voorbeeld van de Hollandse steden, aan banden 
te leggen (1 532) .83 Achter de wrij vingen zaten vooral de machtige stedelijke 
ambachtsgilden, die het ni et hadden staan op hun "vrije" collega' s aan de rand van 
de stad. Kort na het voorval uit 1564 komen de Vlietsters tweemaal in beeld . In 
1568 blokkeert de stad met succes een verzoek tot de vesti ging van een bakkerij op 
het Zuid vli e t. 8~ In 1579 voorkomen burgemeesters, schepenen en raad de bedeling 
der armen en bedelaars op het Vliet, die door de "naburen" zelf zu ll en moeten 
worden onderhouden. 5 Daarentegen moesten de inwoners van de Klokslag wel 
meebetalen aan de stedelijke heffingen, onder andere in 1598 en 1599.86 In 1601 
worden Vliet, Schilkampen , Kleijenburg en OldegaJileeën en de hui zen van de 
blekers, molenaars en gardeniers getaxeerd met het oog op de fl oreenbelasting voor 
het "corpus" van Leeuwarden. 7 Door de ingezetenen van Jelgerhuis werd 
tevergeefs geprotesteerd tegen het in september 1601 ingevoerde haardstede- of 
sçhoorsteengeld . Hun argument luidde dat zij onder Leeuwarden ressorteerden en 
evenals de stad "de groote floreen schieten" en op geen andere ambachtslieden een 
beroep doen, dan die der gilden. Mogelijk was dit deel van de Klokslag dan ook het 
enige waar vanouds (sommige categorieën) bewoners het burgelTecht konden 
verwerven. In 1606 woonden hier "in de tuijn achter het blockhuij s" een schepen 
en een bouwmeester, burgers dus. 8 En in 1511 viel dit gebied reeds in zijn geheel 
onder de landrenten van de stad Leeuwarden, als vermoedelijk oude - bij de 
uitbreiding van de stad buiten de wallen gebleven - buitenbuurt. De naam 
Buweerster- of Buersterfenne heeft misschien betrekking op dit vanouds (sinds 
1435?) onbetwist tot het stedelijk rechtsgebied behoord hebbende Jelgeraburen, ali as 
Jelgerhuis. 9 iettemin moesten de inwoners van Jelgerhui s met de "cuijpe der 
stadt" en de overi ge delen van de Klokslag meebetalen aan de schoorsteenheffing. 

In het bovengenoemde jaar 1674 werd een bestaande situatie vastgelegd in die 
zin dat de inwoners van de Klokslag expliciet werden uitges loten van het 
burgerrecht. Daarentegen gold de waarde van het bezit van stedelingen in die 
Klokslag wel voor het verkrijgen van het burgerrecht. Zo hadden de onroerende 
bezittingen van burgers uit de stad indirect, zij het nauwelijks meetbaar, een 
beperkte in vloed op de toelating tot de burgerstand . Dit gegeven, plus de door de 
directe nabijheid van de stad geïnduceerde hoge waarde van de grond , maakte dat 
vooral de gegoede burgerij naast instellingen, de voornaamste grondbezitters waren 
in dit stedelijke rechtsgebied . Zulks in tegenstelling tot het platteland onder de 
grietenijen, waar leden van de adellijke regentenstand dè grootgrondbezitters waren. 

83 Theissen, Cen/raal ge::.ag; voorts CPCV Ir, 620, 62 1. 

84 Si ngels. Inventaris. 243a-d. 

85 Ibidem. 268a-c. 

86 GA L, Archief Stad bestuur 1426- 18 11. inv.nr. K 37. "Resolu tie van Raad en Gezworen 
Gemeente" dd . 7-7-1598 en 26-3- 1599. tot dekki ng van het tekort in kas, resp. aanzu ivering van 
de achterstand; in beide gevallen twee stui vers op het fl oreen van de ui tburen gelegd. 

87 GA L, Archie f Stadsbestuu r 1426- 18 11, inv. nr. K 37, "Resoluties van Raad en Gezworen 
Gemeente" dd. 17-6-1 60 1. 

88 Respectieve lijk Comelis Comeli z, schepen en Govert Tiepkez. bouwmeester (RAF. Archief 
Rekenkamer 14a. Schoorsteente ll ing Leeuwarden 1606). 

89 De Buweersterfenne komt in het RvdA 1 voor onder "der stadt Lewerden landtrenten" en was net 
als een reek andere fennen di rect aan de stad gelegen. Het Vliet (Twij Dilekker) komen we 
echter onder Leeuwarderadeel tegen. 



De bovengenoemde, in 1657 ingestelde, vroedschap bestond uit 40 leden, vier uit 27 
elk van de ti en espels, waarvan de territoria zich tot de eigenlijke stad beperkten. 
De bewoners van de Kloks lag bleef het stadsbestuur onder druk van de gilden als 
tweederangs burgers behandelen . Dat de Vlietsters het voornaamste doelwit 
vormden is door Eekhoff aan de hand van vele voorbeelden aangetoond.9o Zoals 
gezegd, werd in 1674 duidelijk dat de inwoners van de Klokslag verstoken zijn van 
het burgerrecht: immers, "ter vergaderinghe [van de Magistraat], gelesen sijnde ' t 
request van Romke Ages, is geresolveert , dat noch aen hem noch aen ijmant anders 
buyten de wallen van de stadt woonende ' t burgherschap sal worden gegunt 
ingevolghe van de resolutien meermalen in dier voegen op dat subject genomen" .91 

Tien jaar later wordt het verblijf door burgers uit de stad Leeuwarden "met de 
woninge [= metterwoon - M.S.] op ' t Vliedt" met het verlies van het burgerrecht 
bestraft.92 De formulering van deze resolutie lijkt voor het overige ietwat in 
tegenspraak met die van 1674, omdat er verderop sprake van is dat het verlies van 
dit burgerschap gelijk aan het verkiezen van een woonplaats "elders buiten des stads 
jurisdictie" zou zijn . Niettemin mogen we er van uitgaan dat vertrek uit de stad naar 
de Klokslag in het algemeen tot het verlies van burger- en stemrecht en dus van het 
recht tot electie en benoeming in een stedelijke bestuursfunctie gold. Deze gedachte 
wordt bevestigd in 1792 als een gewijzigd reglement op het burgerrecht wordt 
afgekondigd.93 Daarin staat het verlies van het burgelTecht weliswaar gelijk met 
een afwezigheid van een jaar "buiten deeze en deszelfs jurisdictie" , maar daaraan 
werd toegevoegd "zonder een woning in deeze stad te houden" . Qua rechten kunnen 
we de inwoners van de Klokslag gelijk stellen met de "inwoonders" (versus de 
"burgers") conform Huber: "Het onderscheidt van burgers en inwoonders is, dat 
dese laeste geen neeringe binnen de stadt mogen doen, als tot opzeggens toe, en dat 
sy geen toegang hebben tot stads ampten , en bedieninge: maer soo veel aengaet de 
rechtbank is geen verscheidenheyt, alsoo de inwoonders soo wel ter eerste instantie 
te rechte moeten staen daer sy woonen , als de burgers" .94 Gelijke rechten , doch 
met dit verschjl dat de inwoners van de stad in tegenstelling tot die der Klokslag 
wel het burgerrecht konden verwerven, zonder van woonplek te veranderen. Met 
inbegrip van hen die - zie de formulering uit het stadsrecht van 1537 en het 
bovenvermelde uit 1606 - met permissie van de Raad en behoud van burgerrechten 
zich metterwoon in de Klokslag vestigden . 

90 EekhoFf, Geschiedkundige Beschrijving, I, 336-337. 

9 1 GAL. Archief Stadsbestuur 1426- 18 11. inv.nr. K 37b. "Register van de aanmerkel ijke resolulien 
genoomen bij de Aglbare Mag istraal of Magisu'aar en Vroedschap der stede Leeuwarden seder! 
den jaare 1642 opgesteld bij dr. Nicol aas Arnoldi ". Deze resolutie is van 28-1 1- 1674. 

92 Ibidem, Resolutie van 17-5- 1684. 

93 Resolutie dd. 6-4-1792 , behelsende de afkondiging van een gewijzigd reglemelll op het 
burgerrecht. Van deze "Publicatie rakende het Burgerrecht " luidt art. 10: "Een burger zal zijn 
burgerrecht hebben verlooren wanneer hij een j aar lang buiten deeze en deszelfs jurisd ictie 
geweest is, zonder een woning in deeze stad te houden en de burger lasten te betaalen". 

94 Huber, Hedendaagsche rechlsgeleertheyl. 628. n. 5. 



28 5. De florenen van de Klokslag 

De scheiding van de Klokslag van Leeuwarden van het overige platteland had voor 
de floreenheffing geen gevolgen. Vrijwel alle landerijen en enkele huissteden bleven 
bezwaard met landsflorenen. Reden waarom ook de serie floreenkohieren van 1700-
1828 werd opgesteld plus hun incidentele voorgangers, de enkele losse zestiende 
eeuwse registers die bewaard bleven. Vanwege het anders georganiseerde stemrecht 
in de steden ontbreken de stemkohjeren , waarbij om hierboven uiteengezette 
redenen zelfs het burgerrecht en het daarmee verbonden stemrecht aan de bewoners 
van de stadsjurisdictie onthouden bleef. 

De landsfloreen van de Klokslag van Leeuwarden beliep in 1511 gespecificeerd 
naar de verschillende deelgebieden :95 

der stadt Lewerden landtrenten 

Bilgaard en Taniaburen (incl. Sint Anna Convent) 

Nijland 

Camminghaburen 

Twij Oilekker 

Summa totali s: 

457 - 7 - 0 tl . 

659 - 8 - 0 tl . 

409 - 26 - 0 tl. 

478 - I I - 0 tl . 

62 - 9 - 0 tl . 

2067 - 5 - 0 tl . 

Vanaf de tweede helft van de zestiende en gedurende de zeventiende eeuw was de 
basis van de omslag over de landerijen in de Klokslag van Leeuwarden 2091 
florenen. 96 Sedert de Statenresolutie van 27 februari 1700, op grond waarvan de 
floreenregisters werden vernieuwd, beliep het aantal florenen 2099-18-4 fl. , een 
bedrag dat tot 1828 gelijk bleef.97 Wanneer we van de aantallen florenen in 1700 
de florenen aftrekken van Leeuwarder plaatsen en landen die elders de floreen 
schoten, blijkt het resterende bedrag (2064-14-0) praktisch gel ijk te zijn aan dat van 
1511 (zie boven) . 

Dat vrijwel alle land in de Klokslag floreenplichtig was blijkt uit een vergelijking 
van de oppervlakten (de koegang gerekend voor 1,5 pm), die in 1511: 4252 pm en 
in 1700: 413 L pm beliepen, dat wil zeggen gemiddeld 1540 hectare. De kadastrale 
opgave van het belastbare land (dus exclusief wateren e.d.) bedroeg in 1832 1594 
hectare. Aftrek van de 59 hectare grote binnenstad levert een vrijwel gelijke 
oppervlakte Op.98 Het verschil kan echter verklaard worden door het rond L620 
binnen de stad gebrachte Zaailand, waarvoor de tad niettemin floreenplichtig 
bleef.99 Eén en ander onderstreept de volledigheid van zowel de floreenkohieren 
van L700-1828 als het Register van den Aanbreng van L511. 

95 Berekend op basis van RvdA 1. 

96 Van Swinderen, BelasTillg op de jloreenell , 124. De lijst dateen van omstreeks 1570. 

97 Deze resolutie in GPCV VI. 333 . 

98 De opgaven zijn ontleend aan Van Tonderen , Beschouwing der kadasTrale uiTkomsTeIl . 10, en aan 
de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel. De binnenstad vie l samen met de kadas trale secties 
Leeuwarden A t/m C waarvan de belastbare delen in hun geheel 59 hectare, 42 are en 3 centi are 
maten . 

99 Zie FC 150. 



6. De reconstructie 

Hoofddoel van de Prekadastrale atl as is uiteraard de reconstructie van de li gging 
van de saten en landerijen in het verleden. Derhalve is het nodi g de laatste 
floreenkohi eren te vergelijken met de kadastrale nummers. Bij de tot op heden 
verschenen delen kon daartoe gebruik worden gemaakt van de in de marge van de 
laatste floreenkohieren vermelde kadastrale nummers. In Leeuwarden is echter de 
floreenadmini stratie met de invoering van het kadaster en daarmee de nieuwe 
rijksgrondbelasting na 1832 stopgezet. Bovendien viel Leeuwarden buiten het stelsel 
van de (pas in 1863/66 afgeschafte) dijksflorenen, zodat men het kennelijk niet 
nodig vond de kohieren in 1838 en latere jaren te vernieuwen. Het gevolg is dat het 
laatste floreenkohier van 1828 (FCI828) dateert, vier jaar vóór de invoering van het 
kadaster. Daardoor ontbreekt de concordans die het elders mogelijk maakt op een 
tamelijk snelle en accurate wijze de koppeling te maken tussen de kadastrale 
percelen en de floreennummers. 

Door vergelijking van floreennummers , eigenaren, naastliggers en oppervlakten 
uit het floreenkohier van 1828 met de eigenaren, naastliggende percelen, oppervlak
ten, kadastrale plans en kadastrale nummers uit de Oorspronkelijke Aanwijzende 
Tafel van 1832 werd de koppeling gemaakt tussen het FC 1828 en het kadaster. Het 
spreekt voor zich dat een dergelijke handelwijze uitermate bewerkelijk is, temeer 
daar in een tijdspanne van vier jaar nogal wat onroerende goederen van eigenaar 
kunnen veranderen. Gelukkig bleven dergelijke transacties tijdens dit chronologische 
hiaat beperkt. Problemen traden wel op in (voormalige) meenscharren en daar waar 
één eigenaar verschillende percelen onder uiteenlopende floreennummers bezat. In 
een aantal gevallen werd daarom teruggegrepen op oudere bronnen (bijv. het 
Beneficiaalboek en de Geestelijke Rekeningen) om tot een nadere ruimtelijke 
aanduiding te komen . Vervolgens zijn de f10reennumrners en de percelen waarop 
zij betrekking hadden op de bijgaande kaarten geplaatst. Om een indruk te geven 
van de wijze waarop de reconstructie plaats had, volgen hier een tweetal praktijk
voorbeelden . 

Floreennummer 281, een plaats aan Wilaardsterterp, groot 52 pondemaat, 
schietende 13-0-0 florenen. Deze sate had in 1828 als eigenaar het Old Burger 
Weeshuis met als naastliggers TJ. Bakker c.s. (d.w.z. de erven Klaas Tigier) ten 
oosten, westen en noorden, en de Kurkemeer ten zuiden. De globale ligging van de 
plaats kan worden afgeleid uit de aanduiding in het floreenkohier, te weten "tussen 
de Zwarte Weg en het Vliet" . Uit deze aanduiding en die van de zuidelijke 
naastligger (Kurkemeer) en de aanduiding Wilaardsterterp blijkt dat we de plaats 
in 1832 moeten zoeken in de kadastrale gemeente Leeuwarden, sectie F. Vergelij 
king met de kaart geeft vervolgens aan dat we de kadastrale nummers rond de 300 
moeten zoeken. Inderdaad blijkt het Old Burger Weeshuis hier in 1832 eigenaar van 
een groot aantal percelen. De boerderij ("huis en erf") vinden we onder F 319, ter 
grootte van 6 are, 20 ca. Voorts treffen we er de volgende percelen aan als 
eigendom van het Old Burger Weeshui s: 

F 293 4,792 ha. F 3 17 0.049 ha. 

F 294 2.355 ha. F 318 0.709 ha. 

F 295 3, 139 ha. F 320 0.086 ha. 

F 296 1,245 ha. F 321 0.035 ha. 

F 298 1,964 ha. F 365 1,828 ha. 

F 299 1,463 ha. F 366 1 ;155 ha. 

F 3 16 3,095 ha. 

29 
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Jelgerhuis, larer 
Calershoven en 
Zorgvliel 
genaamd, in 1723. 
Tekening door 
1. Slellingwelj, 
GA L, Topogra
f isch-hisrorische 
Atlas, nr. 271. 

Met F 319 komen we op een totaJe oppervlakte van deze "pleats" van 21 ,98 ha (= 
bijna 60 pm). De sate en landen worden in het FC 1828 met een grootte van 52 pm 
aangegeven. Het verschil lijkt groter dan het is. Om te beginnen had het Old Burger 
Weeshuis met uitzondering van twee nauw omschreven losse landen (t.w. FC279 
gedeeltelijk en FC287) geen landerijen in de omgeving. Belangrijker i dat de 
opgave van de pondematen in de floreenkohieren in de meeste gevallen nog 
gebaseerd was op mondelinge opgaven in de Aanbreng van 1511 ! Omdat de plaats 
oorspronkel ij k afkomstig is uit de KJ ooster- of Quotisatiegoederen (i .c . Sint An na 
Convent) weten we dat de hofstede met een klein gedeelte van het land (jister e .d .) 
"tot Wilaerdt bij de Schilcampen" lag en overigens zij n land had op Wil aarderhem
rik. Het kam1beeld bevestigt overigens deze reconstructie. 

Floreennununer 328, de zate Jelgerhuis of Zorg vliet, groot 74 pondemaat, 
schietende 36-4-0 flore en. Deze sate had in 1828 als eigenaar Dodoneüs Pierius van 
Kolde Reneman, met als naastligger op het westen de Dijk (d.w.z. Achter de 
Hoven), op het oosten en zuiden de Potmarge en op het noorden TJ. Bakker c.s. 
(erven Klaas TigIer). De globale liggi ng ontlenen we aan het FC1828: tussen Vliet 
en Potmarge. We moeten de "pleats" derhalve zoeken onder de kadastrale gemeente 
Leeuwarden, sectie G. Hjer blijkt van Kolde Reneman bezitter van verschillende 
losse landerijen en één sate met landen. Uit de naastliggers en een vermelding van 



huis, chuur, elf, wagenhuis en boomgaard , blijkt dat de boerderij Zorgvliet, aan 31 
Achter de Hoven, het kadastrale nummer G 661 had. Nu is het op pa sen, want Van 
Kolde Reneman blijkt eveneens eigenaar van een huis met moestuinen en wei land 
in de di recte nabij he id. Dit laatste complex lag echter aan de Potmarge en valt (G 
649-655) amen met de floreenn ummers FC308 en FC309. Volgen FC1828 
behoorde tot de plaats ook het land van floreennu mmer FC340c ter grootte van 7 
pm, waarbij wordt aangetekend dat het onder FC328 was gebracht. De resterende, 
onderstaande nummers vormen een aaneengesloten complex landerijen, te weten : 

G 641 1.608 ha. G 6482.600 ha. 

G 642 1.416 ha. G 6570.494 ha. 

G 643 3.365 ha. G 6580.3 I I ha. 

G644 3,543 ha. G 6590.297 ha. 

G 645 0.0 18 ha. G 6600.506 ha. 

G 646 2.955 ha. G 66 10,3 16 ha. 

G 647 4,656 ha . G 6620,068 ha . 

Het totaal bedroeg 24,58 ha (= ru im 67 pm), een verschil van 7 pm met de opgave 
van FC 1828. aast de eerdergenoemde onnauwkeuri gheid en ouderdom van de 
opteken ing van de pondematen, is het zeer wel mogelijk dat de 7 pm die Van Kolde 
Reneman onder de aangrenzende floreennummers FC308 en FC309 bezat, oorspron
kelijk eveneens onder de plaats hoorden, maar uitei ndelij k met hun florenen bij de 
herziening van de kohieren in J 700 separaat zij n aangetekend . In het laatstgenoem
de jaar zij n de landerijen onder FC328, resp. FC308-309 in eigendom bij 
verschillende eigenaren, resp. Douwe Upckes en dr. Otto Bolten . 

Dergelijke situaties komen meer voor, met name onder Bilgaard. Soms zijn ze 
terug te voeren op niet meer te achterhalen mandelige eigendomsverhoudingen. 
Omdat werd uitgegaan van de situatie in J 828 hebben de landen hun fl oreennummer 
uit dat jaar gekregen. In het geval van 10 e landen konden voor sommige percelen 
meerdere flo reennummers worden achterhaald, als erfenis van een vroegere 
mandelige situatie. Zonder ui tzondering konden de saten met hun doorgaans in de 
directe nabij heid gelegen landerij en worden achterhaald. Het uiteenva llen van 
boerderijen maakte het eveneens mogel ijk uit de bij de diverse parten vermelde 
naastl iggers ook voor het verderop gelegen land, dezelfde mate van nauwkeuri gheid 
te bereiken. Daaruit werd de exacte li ggi ng duidelijk van land van Bilgaarder saten 
(FC 152, 172,2 13,214) dat onder Lekkum (inc l. Harmswerderhemr ik) en Cambuur 
lag en waarvan al in 15 11 sprake is. IOO Om deze reden en omdat de grens tussen 
de Klokslag van Leeuwarden en Leeuwarderadeel hier in later tijden (i.c. de 
zeventiende en achtti ende eeuw) wel het minst natuurlijk lijkt,I OI zij n alle 
landerijen bezuiden de Bonkevaart - ook ten behoeve van de reconstructie van het 
geestelijk grondbezit - eveneens op de kaaJ1 vermeld . De floreennummers van 
Lekkum werden ontleend aan het FC 1858 van Leeuwarderadeel. l 02 De daarbij 
behorende gegevens zijn overigens niet in de tabel opgenomen en zullen te zijner 
tijd in de Prekadastrale atlas van Leeuwarderadeel verschij nen. De flo reenkohieren 
van de overige aangrenzende gemeenten (Tietjerksteradeel, Menaldumadeel) zIJn 
eveneens op grondbezi t onder de Klokslag van Leeuwarden "gescreend". 

100 Bij v. "Clae Martenszoen. 10,5 pondten meden op Leckuma landt van Jan Zibrandt zoen" (RvdA 
I. 77.7) en "Ymma Hillebrandtszoen , 9,5 pondten meden op Leck uma landt " (RvdA I. 77.8). 

10 1 Dit was oorspronkelijk well icht niet het geval. De Langen. Middeleeuws Frieslal/d. 86 en 
afbeelding 16 pu nt d. merkt op dat de noorde lijke dorpsgrens van Tietjerk een voonzetting in de 
Oude Meer ten noorden an Leeuwarden vond. Die voortzetting vormde voor een belangrijk deel, 
nl. het gedeelte in de latere Camminghabuursterpolder, de gren lUssen Lekkum en Leeuwarden . 
Voor het overige lijkt zij op de terp van Harmswerd of Hoogterp te zijn geraaid. 

102 GAL. Arch ief Leeuwarderadeel 1511-1943. in v.nr. D 17-7. 
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WOUWERT (klokslaeh) 
Floreenkohier 1700 Floreenkohier 1828 Kadaster 1832 Floreenkohier 1828 

nr. gr.pm. floreen eigener brûker nr. gr.pm. floreen kad.nrs eigener brûker 

De landen op het Nieuw/and ten oosten en zuiden van de Harlinger vaart 

1 4 4-0-0 hr. Cat huis c.s. Jan Wybrens 6 4-0-0 G832-834 lohanna A Borm, wed. H. Johanna A Borm 
Elzinga, en P.N.I. en A 
Elzinga 

2 7,5 8-0-0 stad Leeuwarden loost Harckema 2 7,5 8-0-0 G835- Lodewyk Feyens J urre Schaafsma 

3- 14/15 10-0-0 Old Burger Weeshuis Frans lohannis 3A 7 5-0-0 G836a-b- Bemardus Dorhout Bemardus Dorhout 

3B 7 5-0-0 G838 Berend Miedema Berend Miedema 

4 18 18-0-0 Sint Anthony Gasthuis Jacob Romkes 4 18 18-0-0 G839-840- Reynske Lunia e. a. Tymen A Overdyk 

5 5 5-0-0 hr. Cathuis c.s. lan Wybrens 5 5 5-0-0 G841- Hajonides Bolman Hajonides Bolman 

6 6 6-0-0 hr. Cathuis c.s. Hessel Yntes 6 6 -6-0-0 G842- Jelle Annes Nysloot Hessel Offes Bottinga 

7 7 7-0-0 Pyter Backer wed. Baucke Ysbrants 7 7 7-0-0 G843-844- Johanna Loyenga Johanna Loyenga 

8 8 8-0-0 hr. Cathuis c.s. Jan Wybrents 8 8 8-0-0 G845- 847- Hajonides Bolman Hajonides Bolman 

9 10 10-0-0 hr. Cathuis c.s. Jan Wybrens 9 10 10-0-0 G848-849- Hajonidcs Bolman Hajonides Bolman 

10 7 7-0-0 Old Burger Weeshuis Jelle Martens 10 7 7- 0-0 G850- Old Burger Weeshuis Eelt je S. Andringa 

11 11 11-0-0 stad Leeuwarden en het Freerck Pyters en 11 11 11-0-0 G851-852- Bernardus Reiger Bernardus Reiger 

AnnaJeen Tierck Jans 

12 16 10-0-0 dr. Paulus v. Ghemrnenich Ate Freerx 12A 5 3-0-0 G854- erv . Gorter Doede lans Oykstra 

12B 5,5 3-14-0 G853- wed. Hessel Jans Geert Plekker 

12C 5,5 3-14-0 G856- wéd. Hessel Jans Geert Plekker 

De landen op het Nieuw/and ten noorden van de Har/inger vaart en bezuiden de Marssumer dijk 

13- 11 11-0-0 Hobbe Baardt v. Sminia en Oene Jacobs 13A- 8 8-0-0 0210-219 Wybe Jans Wybinga Wybe J. Wybinga 

Harmen Rornmels c.s. 13B 3 3-0-0 0208-209 Oiemer Oeds Oiemers c.s. Oiemer Oeds c.s. 

14 6,5 6-14-0 stad Leeuwarden Oene lacobs 14 6,5 6-14-0 0220 Pieter Cats Pieter Cats 

15 9 8-0-0 Tjerk Scheltinga erv. Oene lacobs 15 9 8-0-0 0260 Abraham Bruinsma wed. Derk S. v.d. 
Zwaan 

16- 6 6-0-0 Generaal Coehoom bouwmr. CH. 16A 3 3-0-0 0261-264 Jacobus Westbonk wed. v.d. Zwaan 

Visscher 16B 3 3-0-0 0261-264 Sint Jobsleen Roelof ter Horst 

17 6 5-0-0 Sint Anthony Gasthuis burg. Fenema 17 6 5-0-0 0 265-266 wed. v.d . Zwaan wed. v.d. Zwaan 

18 11,5 12-0-0 stad Leeuwarden Sybe Symens 18 11,5 12-0-0 0271- Taetske Cats Joost 1. Oy kstra 

19 0,5- 1-0-0 Jan Poppes Jan Poppes 19 0,5 0-14-0 0269-270" Taetske Cats 

20 18 15-0-0 A v. Haarsma, old grietm. v. Ate Freerx 20A 9 7-14-0 0268- Taetske Cats Joost 1. Oykstra 

Smallingerland 20B 9 7-14-0 0267" Albert Dominicus graaf v. Heere Harmens 
Limburg Stirum Poelsma 

21 6kg 6-0-0 Harmen Visscher wed. bouwmr. Visscher 21 6 6-0-0 0258a- b Wybe Jans Wybinga en Janke Wybe 1. Wybinga 
en Trijntje Gerbens Stelpstra 

22 18 13-0-0 Sjuck v. Burmania Lieuwe Everts 22 18 13-0-0 0245259 Taetske Cats Joost 1. Oykstra 

23 12 10-6-8 dr. Henricus Popta Bouwe Andeles 23 12 10-6-8 0222- Taetske Cats Joost J. Oykstra 

24 8 7-0-0 dr. Henricus Popta Bouwe Andeles 24 8 7- 0- 0 0 244 Taetske Cats Joost J. Dykstra 

25 12 9-0-0 stad Leeuwarden, Sint Benne Geerts 25A 5,5 4-0-0 0223- 224- Pier Zeper Wybe 1. Wybinga 

Anthony Gasthuis en Benne 25B 7,5 5-0-0 0223-224- Taetske Cats Joost 1. Oy kstra 



Geerts 
26 6 6-0-0 stad Leeuwarden Gerrit Biensis 26 6 6-0-0 0 221· 
27 4 3-0-0 juffr. Ida Swama Gerrit Biensis 27 4 3- 0- 0 0 225 
28 6 3-17-0 stad Leeuwarden Johannes Sybes 28 6 3-17-0 0226 
29· 7,5 5-4-14 Ynte Nauta Lieuwe Everts 29A 1,75 1-2- 7 0185228· 

29B 1,75 1- 2- 7 0185228· 
29C 4 3- 0-0 0185 228· 

30 28 24-0-0 vr. Camstra tot Minnertsga Jan Andeles 30 28 24-0-0 0246- 247 257 

31 11 5-14-0 Old Burger Weeshuis Marten Harings 31 11 5-14-0 0229 
32 12 9-13-4 burgemr. Tiberius Tacoma N.N. 32 12 9-13-4 0238 
33 22 18-0-0 Comelius Cooll te Hoorn c.s. Marten Harings 33 22 18-0-0 D248255 
34 11 7-14-0 secr. Bentingh Bauke Ysbrants 34 11 7-14-0 D254 
35 16 11-0-0 stad Leeuwarden Gerrit Biensis 35A· 8,67 7-14- 0 0252 

35B· 7,33 3-14-0 D253 

36 11 7-14-0 dr. Henricus Popta Marten Harings 36 11 7-14-0 D249 
37 5 4-0-0 stad Leeuwarden Marten Harings 37 5 4- 0-0 D239-243· 
38 13 10-0-0 Hans Ruurds erv. lan Sybets 38 13 10-0- 0 D25O- 251 
39 14 8-0-0 Arent v. Bolten Sybe Symens 39 14 8-0- 0 D236 
40 43· 31-27-12 stad Leeuwarden Sytse Jansen 40 33 26-27-12 D230-235 237 

De landen op het Nieuwland ten noorden van de Marssumer dijk, bezuiden de Tjessingadijk, ten westen van de Hoge weg en ten oosten van de Zwette 

41 6 6-0-0 burgemr. Oene Gravius erv. Willem Harrnens 41 6 6- 0- 0 D207 
42· 10 8-0-0 stad Leeuwarden en Sint Benne Geerts 42 10 8-0-0 0205· 

Anthony Gasthuis 
43 15 8-17-8 dr. Siccama Obbe Sytses 43 15 8-17-8 0202-203 
44 5 3-0-0 Gerrit Botrna, bysitter in Sybe Symons 44 5 3-0-0 0157 

Oostdongerdeel 
45 20 11-14-12 Jan v. Eeek en Beem Buysens Obbe Sytses 45A 10 5-26- 9 0158 

45B 5 2- 22-1,5 0156 
45C 5 2-22-1,5 D155 

46 3 2- 0-0 deurwaarder Tiomme Gerryt Hillebrandts 46 + 6 2- 0- 0 D151-153· 
Sybisma wed. 48 

47 6 3-0-0 mr. v.d . Ketten tot Zwoll Anna lochurns 47 6 3- 0- 0 D204 
48 3 2-0-0 Sipke Jans wed. Syts Gerlofs 48· 
49· 8 4-6-10 wed. Livius Scheltinga tot Gerryt Hillebrants 49 8 4-6-10 0161 

Collum wed . 
50 6 3-4-14 wed. Livius Scheltinga tot Gerryt Hillebrants 50 6 3-4- 14 0147 

Collum wed. 

51 13 7-10-8 wed. scheepen Tania wed. scheepen Tania 51 13 7-10-8 0154 159-160 

52 8 5-0-0 mr. v.d. Ketten tot Zwoll Maurits Pytters 52 8 5-0-0 0201 
53 9 9-0-0 Tjerk Scheltinga erv. Jan Andeles 53 9 9-0-0 D206 
54 6 5-9-6 wed. schepen Tania wed. schepen Tania 54 6 5-9-6 Dl97 

Taetske Cats 
Pieter de Vries 
Johan v. Idzinga 
Bauke Camstra 
Nieske Wybes, wed. Jacobs 
Taetske Cats 
Maria Turk Ram v. 
Scholtwyk, douairière Oe 
Jeger 
Old Burger Weeshuis 
Johan v. Idzinga 
Johan v. Idzinga 
Taetske Cats 
Klaas Miedema 
stad Leeuwarden 

Taetske Cats 
Johan v. Idzinga 
Johan v. Idzinga 
Binse Looxma 
wed. O. Bouma 

Pier Zeper 
Jan Tjerks Tjerksma 

Jan Tjerks Tjerksma 
Lambertus Dorhout 

Andries T. Joma 
Pieter de Vries 
Andries T. Joma 
Andries T. Joma 

Theodorus E.J. v.d . Ketten 

Andries T. loma 

Andries T. Joma 

Andries T. Joma 
Lambertus Dorhout 
Pieter Cats 
Pieter Cats 

Pieter Cats 
Pieter de Vries 
wed. Pieter Jacobs 
Bauke Camstra 
Nieks, wed. lacobs 
Joost J. Oykstra 
Jan Tjerks Tjerksma 

Sjoerd O. Cuperus 
wed. Pieter Jacobs 
wed. Pieter Jacobs 
Joost J. Dykstra 
Jouke S. Brada 
Simon M. 
Rollingswier 
Joost J. Dykstra 
wed. Pieter Jacobs 
wed. Pieter Jacobs 
Oege Miedcma 
Klaas Sannes 

Wybe J. Wybinga 
Jan Tjerks Tjerksma 

Jan Tjerks Tjerksma 
TA. Bergstra 

Andries T. Joma 
Pieter de Vries 
Andries T . loma 
Andries T . Joma 

Jan Tjerks Tjerksma 

Andries T . Joma 

Andries T . Joma 

Andries T. Joma 
Tjeerd A Bergstra 
Jan Tjerks Tjerksma 
JanTjerks Tjerksma 
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LJOUWERT (klokslaeh) 
Floreenkohier 1700 Floreenkohier 1828 Kadaster 1832 Floreenkohier 1828 
nr. gr.pm. floreen eigener brûker nr. gr.pm. floreen kad.nrs eigener brûker 

SS" 15 9-6-12 secr. Kutsch erv. Gerryt Hillebrants 55 15 9-6-12 D198-200 Jan Tjerks Tjerksma Jan Tjerks Tjerksma 
wed. 

56 3 2-18-12 Oirck Gideons lnia Hoyte Oirx 56 3 2-18-12 0196 Pieter Cats Jan Tjerks Tjerksma 

57 9 8-0--0 schepen Petrus Poutsma Bouwe Andeles 57 9 8-0-0 D195 Everhardus Epeus WieJinga wed. ~irk S. v.d. 
v. Scheltinga Zwaan 

58 25 13-0-0 stad Leeuwarden, Otto Tabe Jans 58 25 13-0-0 D186192-194" Taetske Cats Joost J. Oykstra 

Simonides en not. Ladenius 
59" 4 5-4-4 Ynte Nauta Lieuwe Everts 

(59) 18 13-0-0 col. Ammama J acob Romkes 59 18 13-0-0 0187190 Taetske Cats Joost J. Oykstra 

60 
(60) 6 3- 12-12 A en J. e. Yssell A en J.e. Yssell 60 6 -3-12-12 0188 Lambertus Dorhout Tjeerd A Bergstra 

61 
(61) 21 8-11-4 erv . Q. de Blau Maurits Pytters 61 21 8-11-4 D168 181 Johan v. Idzinga wed. Piet er Jacobs 

62 
(62) 12 7-14-0 mevr. Carnstra Bauke Ysbrants 62A 6,5 4-0-0 0184 Trijntj e Mollema, wed . ~irk Klaas Sannes 

63 Bouma 
62B 5,5 3-14-0 0183 Oebele Rinkcs Nollides e.a. Heere Harmens 

Poelsma 

(63) 7 4-0-0 mevr. Carnstra Bauke Ysbrants 63 + 14 8-0-0 0182' 167 Johan v. Idzinga wed. Pieter J acobs 

64 64 

(64)' 7 4-0-0 mevr. Carnstra Bauke Ysbrants 
65 

(65) 4,5 2-7-0 dr. Henricus Popta Johannes Sybes 65 4,5 2- 7- 0 0166' Taetske Cats r oppe Wybrandi 

66 
(66) " 34 20-3-8 Harrnen Rommels c.s. Gerryt Hillebrandts 66A 1 0- 16-8 0162-164 188 Andri es T. Jorna Andries T. Jorna 

67 wed. 66B 8 4-20-0 D162-164 188 Andries T. Jorna Andries T. Jorna 
66C- 25 14-23-0 D162-164 188 Oebele Rinkes Nollides e.a. Heere Harrnens 

E Poelsma 

(67)" 4 2-5-0 Joh. Cooll te Hoorn en de Gerryt Hillebrandts 67 4 2- 5- 0 0165 Taetske Cats Foppe Wybrandi 

68 kerk v. Huysum wed. 

(68) 2,5 1-0--0 Claas Pyttcrs c.s. Marten Harings 68 2,5 1-0-0 D178 Lambertus de Haan wed. Pieter Jacobs 

69 
(69) 2,5 1-0--0 Steven Clasen Marten Harings 69 + 5 2- 0- 0 0179 Johan v. Idzinga wed. Pieter Jacobs 

70 70 

(70)" 2,5 1-0-0 Steven Clasen Fedde Tiaerds wed. 

71 
(71)" 5 2-7-0 Arrnecarners by de Broer Eyberts 71 5 2-7-0 0176 de Bolswarder Kamers Oiemer Oeds 

72 Bolswarder stall Oiemers c.s. 

(72) 9 4-8-12 Tabe Jans Tabe Jans 72 9 4-8- 12 0177 Johan v. Idzinga Nieske, wed. Pieter 

73 Jacobs 

(73) 7,5 4-0--0 Joannes Cooll tot Hoorn Fedde Tiaerds wed. 73 7,5 4-0-0 0180 Trijntje Mollema, wed. ~irk Klaas Sannes 

74 Bouma 

(74) 6 6-0--0 Joannes Cooll tot Hoorn Fedde Tiaerds wed. 74 6 6-0-0 0175 Trijntje Mollema, wed. ~irk Klaas Sannes 



75 Bouma 
(75) 4 1-14-0 Broer Doeckis Broer Eyberts 75 4 1- 14- 0 D173 Bemardus Dorhout Bavius Span 
76 

(76) 8 4-7-12 Ioannes Cooll tot Hoorn Benne Geerts 76 8 4-7- 12 Dl74 Trijntje Mollema, wed. Dirk Klaas Sannes 
77 Bouma 

(77) 21 23-0-0 stad Leeuwarden Wopke Emmerts 77 21 23-0-0 Dl70- 1n Bemardus Dorhout Tjeerd A Bergstra 
78 (13 pm.), wed. 

Bavius .R. Span (9 
pm.) 

(78) 12 6-0-0 Ysbrandt Cuunder c.s. Sytse Iansen 78 12 6-0-0 D169 Bemardus Dorhout wed. Bavius R. Span 
79 

(79) 1,5- 1- 0-0 Marten Harings Marten Harings 79 2,5 1-0-0 D95 Bemardus Dorhout wed. Bavius R. Span 
80 
(80) 10 4-13-1 2 I . Banga, burgemr. burgemr. Fenema 80 10 4-13-1 2 D96 Taetske Cats Foppe Wybrandi 
81 
(81) 10 4- 14-10 mr. van Eeck en Sevenaar Iacob Romkes 81 10 4-14-1 0 D94 Bernardus Dorhout wed. Bavius R. Span 
82 
(82) 17 7-21-4 dr. Otto Bolten Ian Buisingh 82 17 7-21-4 D9397-100' Bemardus Dorhout wed. Bavius R. Span 
83 
(83) 8 3-7-0 erv . vroedman Bocke Iansen erv . vroedman Bocke 83 8 3- 7-0 Dl01 Bemardus Dorhout wed. Bavius R. Span 
84 Hoekstede Iansen Hoekstede 
(84) 6 3-0-0 Ian en Eeltien Pytters erv . erv. Hoekstede 84 6 3-0-0 D92 Bcmardus Dorhout wed. Bavius R. Span 
85 
(85) 5 1-8-0 I an en Eeltien Pytters erv . deurwaarder Sybisma 85 5 1-8-0 D91 Bemardus Dorhout wed. Bavius R. Span 
86 
(86) 29,5 12-5-8 mr. v.d. Ketten Ye Aukes 86 29,5 12-5-8 D89102-104 Theodorus Everhardus Heere Harmens 
88 Iohannes van der Ketten Poelsma en Pier Piers 

Bottinga 
87" 5 2-8-12 H.P. van Santen tot Embden Teecke Dircx 87 5 2-8- 12 D90- Bemardus Dorhout wed. Bavius R. Span 
(88)" 30 22-0-0 juffr. Magtelt Kooll Teecke Dircx 88 30 22-0-0 D10110-111 Taetske Cats Foppe Wybrandi 
89 122 
(89) 18 14-7-0 erv . bouwmr. Cluurda Teecke Dircx 89 18 14-7-0 D108-109 Lambertus Dorhout wed. Bavlus R. Span 
90 
(90) 10 6-2-8 juffr. Anna Kooll Ate Freerx • 90 10 6-2-8 D112 Lambertus Dorhout Tjeerd A Bergstra 
91 
(91) 7,5 7-12-4 dr. Hems terhuis Gerben Ienties 91 7,5 7- 12-4 Dl 13- 118 Taetske Cats Foppe Wybrandi 
92 
(92) 82" 34-11-4 stad Leeuwarden Van Hamelten 92 74,5" 34-11-4 D24119-120 stad Leeuwarden Pier P. Bott inga 
93 134-139 143 

145-146 
(93) 5 3-0-0 Titia Andrys tot Doccum Hoyte Dircx 93 5 3-0-0 Dl50 Lambertus Dorhout Tjeerd A BergstTa 
94 
(94) 12 3-14-0 Sint Anthony Gasthuis Ye Aukes 94 12 3-14-0 D65 Sint Anthony Gasthuis Ruird S. van der Mey 
95 

(95) 35- 9-0-0 Sint Anthony Gasthuis Ye Aukes 95 35 9-0-0 Dl25-127 129- Sint Anthony Gasthuis Ruird S. van der Mey 
96 133 140-142' 
(%) 4 1-14-0 Ye Aukes Ye Aukes % 4 1- 14-0 Dl 28 Sint Anthony Gasthuis Ruird S. van der Mey 
97 

w 
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WOUWERT (klokslaeh) 
Floreenkohier 1700 Floreenkohier 1828 Kadaster 1832 Floreenkohier 1828 
nr. gr.pm. floreen eigener brûker nr. gr.pm. floreen kad.nrs eigener brûker 

(97) 3- 2-0-0 col. Joachim Ammama 97 3 2-0-0 0148-149 Lambertus Dorhout Tjeerd A Bergstra 
98 
(98) 3 1-14-0 Jan Franssen Freerck Heeres 98 3 1-14-0 069 Taetske Cats Albert J. Boersma 
99 
(99) 3 1-0-0 Antie Nicolai erv. Keimpe Doekes 99 3,5 1-0-0 067 Antie Jans, wed. Olivier c.lib. J urjen Doedes 
100 Miedema 
(100) 5,5 vrij Martien Kool Sytse Gerloffs 100 5,5 vrij 0144 Gerben Jurjens en Jetske Jetske O. Miedema 
101 Doedes Miedema 
(101) l,S 0-14-0 Joannes Feickes Joannes Feickes 101 l,S 0--14-0 El05-106 Gosse Laverman Gosse Laverman 
102 

(102) 4 1-14-0 Joannes Feickes Joannes Feickes 102 4 '1-14-0 057 Hessel G. en Lysbeth L. Ruurd L. Vonk 
103 Hommema 
(103) 9 5-7-0 Edo Jacobs Edo Jacobs 103A 6 3-14-0 058-59 Jacob T. v. Broek en Maaike Andries T. Joma 
104 R. Boonstra 

103B 3 1-21- 0 D60 erv. Joma Andries T. Joma 
(104) 15 6-0-0 burgemr. Sierck Nauta te Obbe Sytses 104 15 6-0-0 076-78 Lambertus Dorhout Tjeerd A Bergstra 
105 Harlingen 
(105)- 3 2-0-0 Sevenaar -- Edo Jacobs 105A 2,5 1-7-0 071-72 Hessel G. Hommema Jan G. Cammingha 
105'12 105B 0,16 0-7-0 074 Fetje O. v.d . Meer Fetje O. v.d. Meer 

105C 0,33 0-14-0 073 Fetje O. v.d. Meer In en erv . wed. Groenewoud en 
Toisma In Jetse J. Poelstra 

106 3 1-14-0 dr. Henricus Popta Jan Teeckes 106 3 1-14- 0 068 Pieter Cats Ruurd L. Vonk 
107 12 7- 0-0 wed. Gerrit Hillebrandts wed. Gerrit 107 12 7-0-0 0121 Taetske Cats Foppe Wybrandi 

Hillebrandts 
108 11 5-14-0 Old Burger Weeshuis Joannes Feickes 108 11 5-14-0 0123 Old Burger Weeshuis Thomas J. Terpstra 
109 3 1- 14-0 Joannes Feickes Joannes Feickes 109 3 1-14-0 066 ged. Sytje Jans, wed. L. Olivier Jurjen O. Miedema 
110 5 2-14-0 kerk te Goutum Jan Teeckes 110 5 2-14-0 015 Sjoerd J. Hoekstra Sjoerd J. Hoekstra 
111 14 7-0--0 dr. Z. Ghernmenich Hendrik Tjaarda 111 14 7- 0- 0 01114 Sjoerd J. Hoekstra Sjoerd J. Hoekstra 
112 l,S 0-14-0 Ype Rysvelt Freerk Heeres 112 l,S 0--14-0 E182 Sint Anthony Gasthuis Ruird S. V.d. Mey 
113- 3,5 2-0-0 Willem Cousin nom.ux. Cl aas Pyt ers 113 3,5 2-0-0 01 Com. J. Hoekstra Com. J. Hoekstra 
114- 2 1-0-0 Sybe Symens Sytse Gerlofs 114 2 1-0-0 02 Johan v. Idzinga wed. P. Jacobs 

115 7,5 3- 14-0 Joannis Feickes Joannis Feickes 115 7,5 3- 14-0 039-40 H.G. en L.L. Hommema Jan G. Cammingha 
116 7 3-14-0 Claas Comelis Freerk Heeres 116 7,5 3- 14-0 036 Atze K. Hoekstra Jan G. Cammingha 
117 8,5 2-14-0 Jentie Timmerman tot Freerk Heeres 117 8,5 2-14- 0 079 Taetske Cats Albert J. Bergsma 

Menaam 
118 4,5 1-21-0 Jan Jacobs Freerk Heeres 118 4,5 1-21 - 0 088 ged. Maaike Tania Wynstra Atte H. Zylstra 

Feenstra 

119 15 10-0-0 hr. Dois Sytse Gerlofs 119 15 10-0-0 031-32 Louise Ph. Hauth, douair. Andries T. Joma 
Nassau Lalecq, en F.M. 
Hauth 

120 2,5 2-0-0 Sytse Gerlofs Freerk Heeres 120 2,5 2-0- 0 ? Taetske Cats Albert J. Bergsma 

121 13 8-11-8 Old Burger Weeshuis Sytse Gerlofs 121 13 8-11-8 D9 Old Burger Weeshuis Thomas J. Terpstra 
122 10 7-14-0 mr. V.d. Ketten Anne Jochurns wed. 122 10 7-14-0 035 TJ. v.d. Ketten Jan T. Tjerksma 



I 
123 9 S-14--{) Dito Bolten Pylter Jacobs 123 9 S-14-0 04 Taelske Cals Foppe Wybrandi 
124- 3 (S)- O- O Jacobus Siccama Eede Jacobs 124 3 2- 0- 0 044 Jilske P. v.d. Akker. wed. wed. Tulleners 

Tulleners c.1ib. 
12S" 60 28-21-0 dr. 0110 Bolten Keimpe Doekes 12SA 44.S 23-21- 0 D3 5720-21 Taelske Cals Albert J. Bergsma 

81-88 lOS 

125B 6 3-7-0 D52-53 Andries T. Joma Andries T. Joma 
125C 3.5 1-7- 0 D50 erv . Joma Alle H. Zylslra 
125D 3 1-7- 0 D55 Anlje T. Joma Ruurd L. Vonk 
125E 3 1-7-0 D56 Tjeerd. Ylje. Hoile en Simme Alle H. Zylslra 

Ales Zylslra 
126 10 5-14--{) dr. 0110 Bolten Keimpe Doekes 126 10 5- 14-0 D22 Taelske Cals Albert J. Bergsma 
127* 5 3-0-0 dr. Ol 10 Bolt en N.N. 127 5 3-0-0 048 Alze Klazes Hoekstra Alze Klazes Hoekstra 
128- 3 2-0-0 dr. 0110 Bolten Keimpe Doekes 128 3 2-0-0 D75 Evert en Agalha len Berge Ale H. Zylstra 

129 2 1-7-0 dr. 0110 Bollen Keimpe Doekes 129 2 1-7-0 Sinl Anlhony Gaslhuis Ruird S. v.d. Mey 
130- 0-21--{) dr. Ol 10 Bolten Keimpe Doekes 130 0- 21-0 erv. Joma 
131-
132 6 2-7-0 slad Leeuwarden Keimpe Doekes 132 6 2-7-0 D23 slad Leeuwarden Jan S. v.d. Woude 
133- 2 1-0-0 H.P. van Sanlen lot Embden Claes Pytters 133 2 1-0-0 D87- Taetske Cats Albert J. Bergsma 
134- 10 1-14-0 stad Leeuwarden Iacob Willems 134" 10 1-14-0 D51 stad Leeuwarden Jan S. v.d. Woude 
135- 10 2-14-0 J arich v. Ockinga Gosse I acobs 135 10 2-14-0 Sjoerd I. Hoekstra Sjoerd I . Hoekstra 
136" 2 1-0-0 wed. v. Erpen Claes Pytlers 136 2 1-0-0 Doeke lans Schoffelmeer H. Sybouts 
137 10 7-14-0 Claas lillis erv. Aamt Simons 137 10 7-14-0 D33-34 Taetske Cats Al bert J. Boersma 
138 2 1-7-0 Anna Walla Willem Lieuwes 138 2 1-7-0 D49 ged. Atze K. HoeksIra Atze K. Hoekstra 
139 2 1-0-0 dr. OIto Bolten Willem Lieuwes 139 2 1-0-0 D87 ged.?- Taetske Cats AJ. Boersma 
(140)- 2 1-7-0 erv . schepen Gerrit Harrnens Willem Lieuwes 140 2 1-7- 0 D49 ged. Atze K. Hoekstra Alze K. HoeksIra 
139'12 

De landen op het Oudland bezuiden de Spanjaardsdijk. met de jlorenen die de stad schiet 

(141) 4 5-0-0 stad Leeuwarden burgemr. Fenerna 141 4 5-0-0 E244' wed. J.J. Wybinga wed. J.I. Wybinga 

140 
(142) 4 4-0-0 SimenAamls prinses AemiJia 142 4 4-0-0 E243 Haitse Lam en Lutske Rinkes Heere Harrnens 
141 • Nollides c.s. Poelsma 
(143) O.S 1-7-0 ?- prinses Aemilia 143 0.5 1-7-0 E242' Ielle Faber Schoonlingen Jelle Faber 
142 Schoonlingen 

(144) 2 1-14--{) Tiallingh Tabes prinses Aemilia 144- 2 1-14-0 E241 ged. Iacoba v. Poppenhuizen Jacoba v. 
143 Poppenhuizen 
(145) 6 S-O-O Ioris J acobs Joris J acobs 145 6 5-0-0 E240' Pier Zeper W.I . Wybinga 
144 
(146) 4 kg 4-0-0 stad Leeuwarden Jetse lans 146 4 kg 4-0-0 E237 Iacoba v. Poppenhuizen Iacoba v. 

145 Poppenhuizen 
(147) 2,5 0-14-0 Paulus Stonenbrincks wed. Dirck Dircks 147 2.5 0-14-0 E241 ged. Iacoba v. Poppenhuizen Iacoba v. 

146 Poppenhuizen 
(148)' 0.5 0-14--{) Dirck Gideons Dirck Gideons 148 0.5 0-14-0 E239 ged.? Jacoba v. Poppenhuizen Jacoba v. 
147 Poppenhuizen 
(149) 10 10-0--{) stad Leeuwarden en Sint Bauke Ysbranls 149 10 10--{)-O E238-239 Jacoba v. Poppenhuizen Jacoba v. 

148 Anthony Gasthuis Poppenhuizen 
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WOUWERT (klokslaeh) 
FJoreenkohier 1700 FJoreenkohier 1828 Kadaster 1832 FJoreenkohier 1828 
nr. gr.pm. (Joreen eigener brûker nr. gr.pm. fJoreen kad.nrs eigener brûker 

(150) 34-20-0 stad Leeuwarden 150 34-20-0 stad Leeuwarden 
149 

De landen op het Oudland tussen de Spanjaardsdijk en de Oude meer 

(151) 46 24-17-8 wed. Carnstra tot Minerscha Anne Jochurnswed. 151A 39 24-17-8 8208-211 215- Meindert A Bokma de Boer M.A. Bokma de Boer 

150 en versch. 217246-248 wed. wed. 
guardeniers 151B 2 1-0-0 8212-214 Oebele Rinkes Nollides en Oebele R. Nollides en 

Nolle J. Dirks Nolle J. Dirks 
(152)" 47 22-0-0 wed. Carnstra tot Minerscha wed. A Jochurns 152A 18 12-21-0 8218- 224 Haitie Lam en Nollides c.s. Heere H. Poelsma 

151 152B 7 .)-14-0 D30 ged. J. v.d. Akker, wed. Tulleners Heere H. Poelsma 
152C 9 2-21 - 0 Com. J. West ra Com. J. West ra 
152D 11 3-0-0 Com. J. Westra Com. J. West ra 
1528 2 vrij F262-263265-

266 
(153) 10 4-0-0 wed. Anne Jochems wed. A Jochems 153 10 4- 0-0 D87; 8 225 Cath. de Vries, wed. A Heere Harmens 
152 Looxma, en Pieter de Vries Poelsma 

e.a. 
(154) 3,5 1-7-0 Aamt Simons Aamt Simons 154 3,5 1-7-0 8227 Cath . de Vries, wed. A Heere Harmens 
153 Looxma en P. de Vries e.a. Poelsma 

(155)" 13,5 4-14-0 Aamt Simons Aamt Simons 155 13,5 4- 14- 0 8226" Cath. de Vries, wed . A Heere Harmens 
154 Looxma en P. de Vries e.a. Poelsma 
(156) 4 1-14-0 Joris J acobs Joris J acobs 156 4 1-14-0 8228230 Julius Vitringa Coulon Julius Vitringa 
155 Coulon 
(157) 7,5 5-0-0 Old Burger Weeshuis Old Burger Weeshuis 157 7,5 5-0-0 8229 Old Burger Weeshuis Pieter J. de Vries 
156 
(158)" 8,5 6-0- 0 stad Leeuwarden Hendrik Gysberts 158 8,5 6- 0- 0 8236" Pieter Cats Chris ti aan Stocker 
156% Brouwer 

(159) 12 9-0-0 stad Leeuwarden Lolcke Juriens 159A 6 4- 14-0 D878235" Pieter Cats Christiaan Stocker 
157 159B 6 4- 14- 0 8234" Christiaan Stocker Christiaan Stocker 

(160) 11,5 5- 0-0 wed. dr. Hellinga Gerben Jenties 160A 5,5 2-21-0 8232- 233 Julius Vitringa Coulon Julius V. Coulon 

158 160B 6 2-14-0 8196-197 231 Jan R. Tuinhout c.s. Tjeerd A. Zylstra 

De landen op het Oudlanti, ten oosten van de Brede dijk, benoorden de Oude meer, en ten westen van de Ee 

(161)" 5,5 4-0-0 Claes Jansen Jan 8 iJerts 161 5,5 4-0-0 8207 Cath. de Vries, wed. Looxma, Heere H. Poelsma 

159 en P. de Vries 
(162) 4 3-0-0 Alb. Schotanus van Starringa Auke Jacobs 162 4 3-0-0 8206 Cath. de Vries, wed. Looxma, Heere H. Poelsma 

160 en P. de Vries 

(163) 4 3-0-0 Hendrik Gysberts Tiaerd en Focke 163 4 3-0-0 E206 Cath. de Vries, wed. Looxma, Heere H. Poelsma 
161 Broers en P. de Vries 

(164) 9 3-0-0 Hendrik Gysberts Tiaerd en Focke en 164 9· 3- 0- 0 E205 Cath. de Vries, wed. Looxma, Heere H. Poelsma 
162 meer anderen en P. de Vries 
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(165) 12 5-0- 0 TiaJlingh Tabes en Johannes CJaas Pytters 165 12 5-0-0 E202-204 Cath. de Vries, wed. Looxma, Heere H. Poelsma 
163 Hylcama en P. de Vries 

(166) 4,5 3-6-8 ComeJis Jansen Fuick ComeJis Jansen Fuick 166 4,S 3- 6- 8 E198- 200 Cath. de Vries, wed. Looxma, Heere H. Poelsma 
164 en P. de Vries 
(167) 6 3-21-8 Ate en Jacob Comelis Ate en Jacob Comelis 167 6 3-21-8 E201 Gerben J. en Jetske O. Tjecrd A Zylstra 
165 Miedema 
(168) 8 5-0-0 Jan Heeres Jan Heeres 168 8 S- O-O E188 Hendrik Cuperus Thomas 1. Terpstra 
166 
(169) 4 2-0- 0 Jan Jacobs Jan Jacobs 169 4 2-0-0 E187 Swopkje Wiegersma Heere H. Poelsma 
167 
170- 4 2-7-0 Joannes Feickes Joannes Feickes 170 4 2-7- 0 E189 Cath. de Vries, wed. Looxma, Heere H. Poelsma 

en P. de Vries 
171 6 3-9-0 notaris Jacobus Siccama Hendrik Gysberts 171 6 3-9-0 El86 Lambertus Dorhout Tjeerd A Bergstra 
172' 48 16-6-0 hr. Heemstra Claas Pytters 172A 18 7-25-0 E164-172 178 GJ. en J.O. Miedema Tjeerd A Zylstra 

172B 4 1-16-0 180 182; Jelsum Antje J. Zwart, e.v. Andries 
T. Joma 

172C 2 0-21-0 0474-475" Old Burger Weeshuis Thomas J. Terpstra 
1720 10' 1-0-0 Heere H. Poelsma Heere H. Poelsma 
172E 13 4-14- 0 Sint Anthony Gasthuis Ruird S. v.d. Mey 
172F 0-14-0 Sint Antbony Gasthuis Ruird S. v.d. Mey 

173' S7 22-14-0 Old Burger Weeshuis Joannes Feickes 173 57' 22-14-0 017-21; ElOO- Old Burger Weeshuis Thomas 1. Terpstra 
104111- 115 
173-177181 

174' 4S 20-0-0 Sint Anthony Gastbuis Jan Jacobs 174 4S 20- 0- 0 E116- 122132 Sint Anthony Gasthuis Keimpe Eelkes v.d. 
Meer 

17S' 106 10- 14- 0 stad Leeuwarden Jacob Willems 17S 106 10- 14- 0 0 26 107; E4 39 stad Leeuwarden Jan Simons v.d. 
73 82 85 94 134- Woudc 
137b 152-157 
159161- 162 

176- 90 27-0-0 Sint Anthony Gasthuis Pyter Jacobs 176 90 27- 0-0 06 124; E7S 80 Sint Anthony Gasthuis Ate Jans Faber 
138-151 

177' 59 34-24-0 Ype Rysvelt Ype Rysvelt 177A 7 5-0- 0 E78-79 92-93 Pieter Cats Klaas M. Sinnema 
BI 10 8-0-0 % 99123 12S- Ge tt je J ans Faber Gettje J ans Faber 

• BIl 6 4-0-0 131 Klaas Mients Sinnema Klaas M. Sinnema 
Bll1 2 0-14-0 Harmen Berenstein Harmen Berenstein 
C h 1-14-0 Ge tt je Jans Faber Gettje Jans Faber 
0 9 5-0-0 Herman Sybouts Harmen Sybouts 
E m 1- 17-0 Wytsc Gerbens Wytse Gerbens 
F 15 10- 14-0 Pieter Cats Klaas M. Sinnema 

178' 6 5- 0-0 Harmen Rommels Harmen Rommels 178 6 4-0-0 E123- Pieter Cats Klaas M. Sinnema 
179 6 2-21-0 vroetman Jan Posthumus Claas Pytters 179 6 2-21-0 E108-109 Klaas Mients Sinnema Klaas M. Sinnema 
180 2 1-17-0 Harmen Rommels Harmen Rommels 180 2 1-17-0 E9S Andries T. Joma Andries T. Joma 

181 14 10-0-0 Harmen Rommels Harmen Rommels 181 14 10-0-0 E1988 Pieter Cats Klaas M. Sinnema 
182 5 2-0-0 Harmen Rommels Harmen Rommels 182 5 6-0-0 ES7 Pieter Cats Klaas M. Sinnema 
183 7 3-0-0 Harmen Rommels Harmen Rommels 183 7 6-0-0 ESI Pieter Cats Klaas M. Sinnema 
184 1,5 0-14-0 Edo Jacobs Edo Jacobs 184 l,S- 0-14-0 061 Sint Anthony Gasthuis Ruird S. v.d. Mey 
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WOUWERT (klokslaeh) 
Floreenkohier 1700 Floreenkohier 1828 Kadaster 1832 Floreenkohier 1828 
nr. gr.pm. floreen eigener brûker nr. gr.pm. f]oreen kad.nrs eigener brûker 

185 10,5 4- 14-Q vroetman Ian Posthumus Edo Iacobs 185 10,5 4-14-Q E9O-91 Ate I . en Geitje Faber AteI. Faber 
186- 93 31-7-Q hr. Cammingha op Willem Lieuwes 186A 3 1-0-0 028-30 41-43 Taetske Cats A1bert .1. Boersma 

Rodenburg 186B 3 1-7- 0 546369-70; Sint Anthony Gasthuis Ruird S. v.d. Mey 
186C 1- 0-14-0 ES-13 1520 22- Ate H. Zylstra Ate H. Zylstra 
1860 43,5 16-7-Q Rindert en Tryntje Wopkes Ruird S. v.d. Mey 

Tolsma 
186E 8,5- 3-0-0 wed. Tulleners Andries T. Ioma 
186F 2,5- 0-21-0 wed. Tulleners wed. Tulleners 
1860 10 3-14-0 Maiken O. van Bateles, E. Heere Harmens 

Hosbach en Ate H. Zylstra Poelsma 
186H 8 '2-0-0 Comelis 1. Hoekstra Com. I. Hoekstra 
1861 8 2-0-0 Jent je en Hero Wybrandi Ate H. Zylstra en 

Ruurd L. Vonk 
1861 6 1-0-0 Pieter Cats Ate H. Zylstra en 

Ruurd L. Vonk 
187 5 2-21-Q Claas lansen Pyter 1 acobs 187 5 2-21-Q E18 Gerben Iurjens en Jurjen Jurjen O. Miedema 

Doedes Miedema 
188 4 2-0-0 schepen Sacheus Abbema Sacheus Abbema 188 4 2-0-0 E17 Pieter Cats e.a. 
189 4 2-0-0 Ruerdtie en Weene tot Willem Lieuwes 189 4 2-0-0 E23 Ate H. Zylstra Ate H. Zylstra 

Harlingen 
190 5 2-14-Q schepen Sacheus Abbema Edo Iacobs 190 5 2-14-0 E16 Ate Jans Faber Ate lans Faber 
191- 10 1- 14-0 stad Leeuwarden Iacob Willems 191- 051 ; E25? 
192 7 3-14-Q Sas Rinses, wed. A Jochems Claas Pytters 192 7 3-14-0 E14 Elisabeth Sybouts, huisvr . v. Ruird S. v.d. Mey 

Fonger de Haan 
193 5 2-14-Q Sas Rinses, wed. A Jochems wed. Jochems 193 5 2-14-Q E37 Herman Sybouts Doeke 1. 

Schoffelmeer 
194 3 1-14-Q wed. Andries Backers Edo Iacobs 194 3 1-14-0 E30 Ate H. Zylstra Heere H. Poelsma 
195- 30-31 16-7-Q stad Leeuwarden en dr. Hendrik Raarda en 195A 25 14-7-0 E4 32158160 stad Leeuwarden Jan S. v.d . Woude 

Zacheus Ghemmenich Edo Iacobs 195B 3 2-2-0 163' Doeke I. Schoffelmeer 0.1. Schoffelmeer 
196 7 3- 14-Q erv. ds. Moda Claas Pytters 196 7 3-14-0 E38 Herman Sybouts P. v.d. Werf 
197* 11 6-0-0 Jan en Pieter Tiaerds Jan en Pieter Tiaerds 197 11 6-0-0 E30 35" Ate H. Zylstra Heere H. Poelsma 
198 4 2-0-0 Jan en Pieter Tiaerds I an en Piet er Tiaerds 198 4 2-0-0 E34 Ate H. Zylstra Ate H. Zylstra 
199 4 2-0-0 Jan en Pieter Tiaerds Ian en Pieter Tiaerds 199 4 2-0-0 E26 Ate H. Zylstra Ate H. Zylstra 
200 2 0-21-Q I an en Pieter Tiaerds I an en Pieter Tiaerds 200 2 0-21 - 0 E27-28 Ate H. Zylstra Ate H. Zylstra 
201 2 0-21-Q Hitte Geerts Benne Geerts 201 2 0-21-Q E31 Doeke I. Schoffelmeer O.J. Schoffelmeer 
202- 0-7-0 Pytter en Ian Tiaerds Pytter en I an Tiaerds 202 0- 7- 0 E29 Ate H. Zylstra Heere H. Poelsma 
203 6 3-0-0 Claas Karsten Pytter en I an Tiaerds 203 6 3- 0-0 Pieter Cats Klaas M. Sinnema 
204 8 4-0-0 Douwe Nannes en Hendrik v. Douwe Nannes en 204 8 4- 0- 0 E21 Andries T . Ioma Ruurd L. Vonk 

Wachten Hendrik v. Wachten 
205 0,5 0-7-0 Ian Jacobs Ian Jacobs 205 0,5 0-7-0 E30 AH. Zylstra AH. Zylstra 
206 4 2-0-0 Jan Iacobs Ian Iacobs 206 4 2-0-0 E24 Doetje en Iitske P. v.d. Doetje en Jitske P. 

Akker, wed. Tulleners v.d . Akker 
207 6 4-0-0 Minne Syberens Willem Lieuwes 207 6 4- 0-0 E40 Pieter Cats Klaas M. Sinnema 
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208 11 6- 0- 0 Gysbert Jansen en Hein Sicke Hansen 208 11 6-0-0 E3641 Herman Sybouts Pieter v.d. Werf 
Cornel is 

209 6 3-7-0 Gysbert Jans Gysbert Jans 209 6 3-7-0 E42 Herman Sybouts Pieter v.d. Werf 
210 6 3- 7-0 Hein Cornelis Hein Comelis 210 6 3- 7-0 E44 Herman Sybouts Piet er v.d. Werf 
211 3,5 2-0-0 Jan Douwes Jan Douwes 211 3,5 2-0-0 E69 Oeds Petrus WalJer Jan I. Mellema 
212' 1- 0- 0 Jan Douwes Sasker Willems 212 1-0- 0 E59 Gosse, Jacob en Rinske H. G. ,]. en R.H. 

Laverman elk 1/3 Laverman 
213' 72 22-0-0 mevr. Vegelin Pier Joosten 213A 37,5 ' 12- 14-0 E43 45-58; Herman Sybouts Pieter v.d. Werf 

213B 7,5 2- 14- 0 F272; Jel 0437 Ype O. Jongma Ype O. Jongma 
213C 12 4-0-0 439 445 446 ' Tiete Solkes Tromp Frans A v.d. Wal 
2130 6 1- 7-0 Andries Wytzes en Hylke Andries Wytzes en 

Atzes Hylke Atzes 
213E 9 3-21-0 Andries Wytzes en Hylke Andries Wytzes en 

Atzes Hylke Atzes 
214 ' 48 17-14-0 hr. Frutius Haye Meinerts 214A 30 12-0-0 E60-66 68 70- Herman Sybouts Piet er v.d. Werf 

214B 6 2-7- 0 72 74-77; Jel Willem ter Horst e.a. Willem ter Horst 
214C 2,5 1- 0-0 0 385 452' Pieter Cats c.s. onder (FC)243 
214D 3 1-0-0 Jentsje en Hero Wybrandi Hans Y. Zwart 
214E 5 1- 7-0 Jan Carel Kutsch Hans Y. Zwart 
214F 1,5 vry Sint An thony Gasthuis Ruird S. v.d. Mey 

215 62-14-0 Minne Sybrens Jacob Willems 215 7 E67 Willem ter Horst e.a. Willem ter Horst 

De landen tussen de Ee en de Zwarte weg 

216 5 4- 0-0 oud hopman Jan Faber Willem Jansen 216 5 4-0-0 F147 Mindert Alberts Bokma de Mindert A Bokma de 
Boer Boer 

217 5,5 5- 0-0 Jan Faber en Bonne Jacobs Jan Eilarts 217A 2,5 2-0-0 F102-13l' Rinske Andringa, wed. Jan Rinske Andringa, 
Duis c.1ib. wed. Jan Duis 

217B 3 3-0-0 Meindert A Bokma de Boer Meindert A Bokma 
de Boer 

218 0-14-0 Luloff l ansen Luloff Jansen 218 0-14-0 F94-97 Will em ter Horst Getj e Tjercks, wed. 
J.A de Boer 

219 1- 0-0 Gysbert Jans Claas Riencks 219 2,5 ' 1- 14-0 F9398-101 Willem ter Horst Ybeltje Hylkes 
220 l,S 1- 0-0 Biense Saackes Hotse Keimpes ft 220' F7S-77 80- 89 Willem ter Horst Ybeltje Hylkes 
221 werf 0- 14-0 Aamt Hett es Aamt Hettes 221 0-7-0 F49-S9 Itzen v.d. Klamp ltzen v.d. Klamp 
222 tuin 0-14-0 dr. Hemsterhu is dr. Hemsterhuis 222 1- 0-0 Itzen v.d. Klamp ltzen v.d. Klamp 
223 5 ' 3-0-0 Hendrik Rinties Wybren Fransen 223 5 3-0- 0 F163- 176 Cath. J.W. van Glockman, Bartle M. Osinga 

mevr. H. Tonekens 
224 5 4- 0-0 erv . vroetman Bauke Silvius Joryts Sas 224 5 4-0-0 F180- 182 Meindert A Bokma de Boer Meindert A Bokma 

de Boer 
225 8 7-0-0 stad Leeuwarden Willem Harmens 22SA 4 3-14-0 F20S-206' BarteIe M. Osinga Pieter B. Mulder 

22SB 4 3-14- 0 M.A. Bokma de Boer M.A. Bokma de Boer 
226 8 6-14-0 stad Leeuwarden Will em Harmens 226 8 6-14-0 F199- 200 Pieter J. de Vri es P.J . de Vries 

227 2 1- 14-0 Hendrik v. Wachten en Tiaerd Pytters 227 2 1-14-0 F184- 187 Hendrikje, Comelis en Sanne Gettje Jans, wed. Jan . 
Marten Jolles erv . A. Kool H. Kool 

228 2 1- 14-0 Bonne Jacobs Symen Auckes 228 2 1- 14-0 F183 Meindert A. Bokma de Boer Meindert A. Bokma 
de Boer 

.j:>. 
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Floreenkohier 1700 Floreenkohier 1828 Kadaster 1832 Floreenkohier 1828 
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229 11 8-0-0 dhr. Burum Wybren Fransen 229 11 8-0-0 F201-202 Taetske Cats e. a. Pieter B. Mulder 
230 6 4-0-0 Rintie Rintes wed. Rintie Rintes wed. 230 6 4-0-0 F203-204 Sytske Bolman, wed. Hein C. Hajonides Bolman 

Blok 
231 3 1-14-0 Rintie Rintes wed. Jelle Pyters 231 3 1-14-0 F197 Taetske Cats c.s. Taetske Cats 
232 13,5- 9-0-0 ComeJis Adama tot Stiens Focke Broers, Tierek 232 13,5 9-0-0 Fl90- 194 Meindert A. Bokma de Boer Meindert A. Bokma 

Broers e.a. de Boer 
233 10 6-0-0 pastorye tot Leckum Hessel Floris tot 233A 6 4-0-0 F7" Willem ter Horst e.a. Willem ter Horst 

Leckum 233B 4 2-0-0 Willem ter Horst e.a. Willem ter Horst 
234 3 2-14-0 Ida Siccama Marten Jansen 234 3 2-14-0 F195 Taetske Cats e. a. Taetske Cats e.a. 
235 6 6-0-0 hr. Glinstra tot Bergum Marten Jansen 235 6 6-0-0 F4-6" erv. Gorter ~irk R. v.d. Weide 
236- 6 2-0-0 Jan Douwes Hessel Floris 236- 6 ·2- 0-0 Je10210? Tiete S. Tromp Dirk 1. Kramer 

De landen tussen de Zwarte weg en het Vliet 

237* 6 4-0-0 Sake Sakes Sake Sakes 237 6 4-0-0 F207- 210- Taetske Cats e.a. Piet er B. Mulder 
238- 21 13-0-0 Duco GerroJt Juckema Teunis Fransen 238 21 13-0-0 F211-218 Justinus S.G. Juckema van Jan Rerink 11 pm., 

Martena v. Burrnania Burrnania Rengers Joseph v. Lingen 5 
pm., Elisa Melles 
Castelein 5 pm., en 
Ritske Ruitenschildt-

239- 30,5 7-0-0 Duco Gerrolt Juckema Douwe Tietzes 239 30,5 7-0-0 F219 261264 Justinus S.G. Juckema van Johan S. Jellema 
Martena v. Burrnania 278291-292; Burrnania Rengers 

G17 
240- 60 18-<l-0 Bouritius en Doys Jan Symons e.a. 240A 14,5 6-7-0 F220- 227 229 Henricus W. v. A1tena Sytse E. V.d. Meer 

240B 8 2-0- 0 241- 242253; Jel Henricus W. v. A1tena Sytse E. v.d. Meer 
240C 7,5 3- 0-0 0441 - 443" Pieter Cats wed . Arend Bekker 
2400 6 2- 0-0 Hajonides Bolman Hajonides Bolman 
240E 11 3-7-0 Pieter eo Taetske Cats Jan L. Terpstra 
240F 13 Lekkum Jao C. Kutscb Heere H. Poelsma 

241 4 1-14- 0 Jan Berner Teunis Fransen 241 4 1-14-0 F243 Burrnania Rengers Johan S. JelJema 
242 4 2-0-0 dr. Hemsterhuis Frans Zeth 242 4 2-0-0 F228 Oeds P. Waller Oeds P. Waller 
243- 59 11-14-0 Siouckien Feickes Gerryt Nannes 243 59 11-14-0 F240 244-252 Taetske Cats e. a. Jan L. Terpstra 

257; Jel 0430-
432 454- 455 

243+ 21 vry Jel04537 Tiete S. Tromp c.s. Frans A. v.d. Wal 

244 5 1-14-<l Sint Antbony Gasthuis Rinse Siercx 244 5 1-14-0 Jel0410 Sint Anthony Gasthuis Keimpe E. v.d . Meer 

245 hof 0-7-0 Anne Willems Anne Willems 245 O,S 0-7-0 Gl-4 Hendrik Smeding Hendrik Smeding 
246 hof 0-7-0 erv. dr. Zacheus Bos erv. dr. Zacheus Bos 246 0,25 0-7-0 G5-6 Nammen Dirks Jongstra S. Crommelin 
247 O,S 0-24-8 Tjalling Rienks Age GosJincx 247 O,S 0-24-8 G7-10 Anthony v. Assen Anthony v. Assen 

248 5 4-14-10 hr. Fontein Dirck Feddes 248 5 4- 14-0 Gl1-12 Jan ter Horst Jan ter Horst 

249 8 5- 0-0 erv. Hans Jaspers Jan Oenes en Sybren 249A 3,5 2-0-0 G28 Willem ter Horst Willem ter Horst 
Sioukes 249B 4,5 3-0-0 G13-16 ComeJis Elings v.d. Klamp ComeJis EJings v.d. 

Klamp 



250 4 3-0-0 hr. Fontein CJaas Aukes 250 4 3-0-0 G33- stad Leeuwarden stad Leeuwarden 
251 0,5 0-14-0 Douwe Upckes Douwe Upckes 251 0,5 0-14-0 G37-39 Antoon Meetsma Antoon Meetsma 
252 hof 0-14-0 Tierek Carsten Tierek Carsten 252 0,25 0-14-0 G41-43 Sipke S. Postma [saac Meyers 

Staimerk 
253 hof 0-7-0 Sacheus Poock Sacheus Poock 253 0,25 0-7-0 G78-83 Ynse D. Koopmans Ynse D. Koopmans 
254 hof 0-3-8 Joannes Luitiens Joannes Luitiens 254' 0,25 0-3-8 G52-55(= 254) Willem H. Suringar Willem H. Suringar 

G87 (= 260) 
255 hof 0-3-8 Jan Vlot Jan Vlot 255' 0,25 0-3-8 G51 Wigerus FoJkertsma Wigerus Folkertsma 
256 hof 0-7-0 faandrich Idema faandrich [dema 256' 0-7-0 Wigerus Folkertsma 
257 0-7-0 deurw. Hendrick Clonckes deurw. Hendrick 257' 0113-114? Jan BymhoJt Jan BymhoJt 

Clonckes 
258 hof 1-0-0 dr. Nicolaas Poutsma dr. Nicolaas Poutsma 258' 1- 0-0 0141-142 Jacobus Walstra Jacobus Walstra 
259 hof 1-0-0 mr. Hans Callé mr. Hans CaJlé 259' 1-0-0 0115-116 Johannes P. Wagen aar Joh. P. Wagenaar 
260 hof 0-7-0 bode Gravius bode Gravius 260' 0-7-0 Willem H. Suringar 
261 hof 0-7-0 Lourens Fennema Lourens Fennema 261- 0-7-0 046 Lourens Harskamp Lourens Harskamp 
262 4 3-0-0 hr. Eeek Symen Symens 262A 2 1-14-0 032 Atze V. Reeling Atze V. ReeJing 

262B 2 1-14-0 029- 31 Rinze J. Dorema Rinze J. Dorema 
263 7,5 3-0-0 Hans Jaspers erv. Iillis J acobs 263 7 5-0-0 025-27 Yde B. v.d. Meulcn Yde B. v.d. Meulen 
(264)' 75 35-14- 0 Tjerk Scheltinga Iillis Jacobs 264A 12- 10- 0- 0 F256 260 268 Sjoukje Pieters, wed . CT. wed. CT. Westra 
265 271; 021-24 Westra 

264B 15 7-0-0 311- 319- wed. CT. Westra wed. CT. West ra 
264C 7 2-0-0 wed. C T. Westra wed . CT. West ra 
264D 7 2-0-0 erv . Klaas TigIer' Jan R. Snoek 
264E 8 6-14- 0 Eelke Cuperus Douwe H. Nyland 
264F 13 6-14-0 Pieter Cats Jan L Terpstra 
2640 3 1- 14-0 Atze T. Stienstra Atze T. Stienstra 

(265)' 68 24-0-0 stad Leeuwarden Claas Bauckes 265 68 24-0-0 F230 2321 233- stad Leeuwarden Harmen Heeres 
266 236 237? 2391 Poelsma 

258-259270289 
340-341 

(266)' 51 29-14-0 kapt. Actsma Claas Bauckes 266A 7 6-14-0 F271 328332 Rinze J. Dorema Rinze J. Dorema 
267 266B 4 3-0-0 347; G336-338 Rinze Dorema en A ReeJing Dorema en ReeJing 

266C 13 6- 14-0 340-341 344- CJ. Westra en Hans A Westra en Bontekoe 
t) 348' Bontekoe 

266D 4 3-0-0 Albartus Buysing A Buysing 
266E 4 3-0-0 Eelke Cuperus Lieuwe H. Nyland 
266F 4,5 2-0-0 Jan Pieters Doting J.P. Doting 
2660 12 5-0-0 Bouwe A Rmgnalda BA Ringnalda 
266H l,S 0-14-0 Tryntje S. Joma en Rinske Dirk Jonker 

(267)' 37 7-0-0 mevr. Schepper Taeke Pytters 267 
Eppes de Boer 

37 7-0-0 F269273-275 stad Leeuwarden Hans A Bontekoe 
268 290 

(268) 10 5-0-0 stad Leeuwarden Wybren Fransen 268 10 5-0-0 F231-232 stad Leeuwarden Heere H. Poelsma 
269 

(269) 12 3-14-0 stad Leeuwarden Wybren Fransen 269 12 3-14-0 F272 stad Leeuwarden Heere H. Poelsma 
270 

(270) 8 2-14-0 erv. schepen Atsma erv. schepen Atsma 270 8 2-14-0 F254-255 Taetske Cats e.a. Keirnpe Eelkes v.d. 
271 Meer 

+::>. 
-.J 



~ 
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WOUWERT (klokslaeh) 
Floreenkohier 1700 Floreenkohier 1828 Kadaster 1832 Floreenkohier 1828 

nr. gr.pm. floreen eigener brûker nr. gr.pm. floreen kad.nrs eigener brûker 

(271) 11 3-0-0 Duco Gerrolt Juckema Ruurd Harings 271 11 3-0-0 F279-281 Justinus S.G. Juckema van Johan S. Jellema 

272 Martena van Burrnania Burrnania Rengers 

(272)" 37 10-0-0 stad Leeuwarden Lammert ComeJis 272 37 10-0-0 G321-322335 stad Leeuwarden Hans A Bontekoe 

273 349-356 

(273) 17 4-0- 0 Duco Gerrolt Juckema Lammert ComeJis 273 17 4-0-0 F276-277 Justinus S.G. Juckema van Johan S. Jellema 

274 Martena van Burmania Burrnania Rengers 

(274) 57,5 15-0-0 erv . Eminga tot Hallum Sybren Broers 274" 57,5 15-0-0 F303-31O 282- Ype D. Jongma e.a. Ype D. Jongma 

275 288 

(275) 2" 0-14-0 Ytsma erv. Ytsma erv. 275 2 0-14-0 F267 ged. Binne J. Tichelaar Doede J. Dykstra 

276 
(276) 1-0-0 hopman H. Huydecoper c.so. hopman H. 276" ,1-0-0 G328 Arjen F. Hoitema div . personen 

277 Huydecoper c.so. 

(277) O,S" 0-14-0 Rienk Renici Rienk Renici 277 O,S 0-14-0 G329 Claas C. Feddes Claas C. Feddes 

278 
(278) 9 4-14-0 hm. Ecek en Sevenaar Jacob Romkes 278 9 4-14-0 G365-366 Bemardus Buma Pieter Postma 

279 
(279) 20 kg 18-0-0 Old Burger Weeshuis en hm. Jacob Romkes 279A 8 8-0-0 " G310 323-324 Claas C. Feddes Claas C. Feddes 

280 Eeck en Sevenaar 279B 8 6-0-0 332-333 Com. J. West ra Com. J. Westra 

279C 5 3-0-0 Old Burger Weeshuis Gatze R. v.d. Weide 

279D 2 2-0-0 Claas C. Feddes Claas C. Feddes 

(280)" 33- 34 14-14-0 Rienk Jans Bartele Hayes 280 33 13-0-0 G357- 364; F297 erv. Kl aas TigIer Jan P. Doting 

281 328-331 

280A 1-0-0 G362 Douwe de Jong Douwe de Jong 

(281)" 52 13-0-0 Old Burger Weeshuis Fonger Jaans 281 52 13-0-0 F293-296 298- Old Burger Weeshuis Gatze R. v.d . Weide 

282 299316-321 
365- 366 

(282)" 38 15-0-0 erv. Eminga tot HaJlum Douwe Sytses 282" 38 15-0-0 F302335-337 Ype Douwes Jongma e.a. Ype Douwes Jongma 

283 
(283)" 70 25-16-0 De Wolff Pytter Pytters 283" 70 25-16-0 F300-301 322- erv. Klaas TigIer Bauke S. Sixma 

284 327338-339 
342-343 348-
351354-356 

(284)" 17 5-21-0 dr. A v. Bolt en en Jan Jacob Jans 284 17 5-21-0 F322357-359 erv. Klaas TigIer Bauke S. Sixma 

285 Karsten 

(285) 5 0-21-0 hr. Banga Jacob Jans 285 5 0-21-0 F360-364 Dirk R. Jonker Dirk R. Jonker 

286 
(286) 3 2-0-0 dr. Otto Bolt en Pytter Pytters 286 3 2-0-0 F322 erv. Klaas TigIer Bauke S. Sixma 

287 
(287) 10 4-0-0 Old Burger Weeshuis Harrnen Gerbens 287 10 4-0-0 F344-346 erv. Klaas TigJer Bauke S. Sixma 

288 
(288) 11 3-14-0 stad Leeuwarden Borsien Gerbens 288 11 3-14-0 F333335 T.S. Joma en Berend Douwe H. Nyland 

289 Schaafsma 

(289) 4 1-14-0 stad Leeuwarden Borsien Gerbens 289 4 1-14- 0 F334 Pieter P. Postma Pieter P. Postma 



290 
(290)" 9 1-14-0 Sytse Teeckes Douwe Sytses 290 9 1-14-0 F352-353 erv. Klaas TigIer Jan R. Snoek 
291 

(291) 5 1-0-0 Focke Pyters Pytter Pyllers 291 5 1-0-0 F293 Old Burger Weeshuis Gatze R. v.d. Weide 
292 

(292)' 4-7-0 Sint Anthony Gasthuis Uble Johannes 292 106,5 4-7-0 F292 Sint Anthony Gasthuis Jan Ruurds 
293 

(293)' 100 4-0-0 Hector Glinstra, grietman Antie Belties 293A 76 3-0-0 Sytze G. Neuteboom Syzte G. Neuteboom 
294 Tietjerksteradeel 293B 15 0-11-0 Johannis IC. Kuiper Johannis IC. Kuiper 

293C 0-9-0 Meindert Damstra Meindert Damstra 
(294)' 77 18-22-0' Tjerk Scheltinga erv. Fonger Jaans 294 77 18-22-0 F390-395 397- Tiete Klazes Dykstra Pieter J. Doting 
295 400402404 

407-408411-
413 417 

(295)" 56 stad Leeuwarden Joannes Jans 295 56 vrij F403 405-406 stad Leeuwarden Sipke L. de Haan 

296 410414416 
418-426 

(296) 5 2-0-0 hr. Cathuis c.s. Joannes Jans 296 5 2-0-0 F415? Tiete IC. Dykstra Pieter J. Doting 

297 

De landen tussen de Potmarge en het Vliet 

(297) 3 3-0-0 Tabe Jans Gerrit Osinga 297 3 3-0-0 G790-801 Johannes Romkes Evert v.d. Wal 

298 
(298) 3 3-0-0 majoor Paan Marten Tulp 298 3 3-0-0 G785-789 802- Johannes Romkes Johannes Romkes 
299 804 

(299) 2,5 1-21-0 Jan Oenes Jan Oenes 299 2,5 1-21-D G805-806 Johannes Romkes Johannes Romkes 

300 
(300)" 5 3-0-0 stad Leeuwarden Jan Oenes en Sytse 300 5 3-0-0 G807 erv. Gorter Tymen Aukes 

302 Pyters Overdyk 

(301) 2 1-14-0 Bonne Jacobs Jan Oenes 301 2 1-14-0 G757 Pieter Cats Johannes Wiemers 

303 
(302) 0-26-0 hr. overste Paan hr. overste Paan 302 0-26-0 G784 Anna Coopman, wed. Jacob Anna Coopman, wed. 

304 4& de Haan Jacob de Haan 

(303) 0-4-8 ontv. Epeus Scheltinga ontv. Epeus 303 0-4-8 G782-783 Benjamin A Drielsma Benjamin A 

305 Scheltinga Drielsma 

(304) 0-4-8 burgemr. H. Crans burgemr. H. Crans 304 0-4-8 G78O-781 erv. Gorter erv. Gorter 

306 
(305) 2,75 1-14-0 dr. Bolten J acob Saskers 305 2,25" 1-14-0 G774 Pieter Cats Ruurd Hebbes 

307 
(306) 6 6-0-0 Attie Bolten Rintie Yges 306 6 6-0-0 0656 Lambert Vossen berg Lambert Vossen berg 

308 
(307) 11 5-14-0 dr. Bolten Pytter Martens 307A 6 3-0-0 G776-777 Pieter Cats Hebbe Hebbes 

309 307B 5 2-14-0 Pieter Cats Willem ter Horst 

(308) 7 6-0-0 dr. Bolten Tomas Willems en 308 7 6-0-0 0650-655 Dodoneus Pierius v. Kolde Constantinus Bakker 

310 Rintie Yges Reneman 

(309) 7 4-0-0 dr. o. Bolten Ane Gerbens 309 7 4-0-0 0649 Dodoneus Pierius v. Kolde Haantje D. Nyland 

311 Reneman 

+:>. 
\0 



VI 
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WOUWERT (klokslaeh) 
Floreenkohier 1700 Floreenkohier 1828 Kadaster 1832 Floreenkohier 1828 
nr. gr.pm. floreen eigener brûker nr. gr.pm. floreen kad.nrs eigener brûker 

(310) 5 4-0-0 Minne Sybrens Smidt Jacob Saskers 310 5 4-0-0 G695-696 Hendrikje Eekhof, wed. Hebbe Hebbes 

312 Sipke Hebbes e.a. 

(311) 2,5 2-0-0 Pytter Fonck Jan Bartels 311 2,5 2-0-0 G698 Hendrikje Eekhof, wed. Jan Hebbes 

313 Sipke Hebbes e.a. 

(312) 2,5 2-0-0 Pytter Martens Pytter Martens 312 2,5 2-0-0 G699 Taetske Cats e.a. Hebbe Hebbes 

314 
(313) 5 5-0-0 hr. De Wolff Claas Pyters 313 5 5-0-0 G590-591 Jent je Cats Jent je Cats 

315 
(314) 6,5 6-14-0 hr. De Wolff Willem Huberts, 314A 4 4-0-0 G593 Jent je Cats Jent je Cats 

316 Sybren Siouckes en 314B 2,5 2-14-0 G595 ged. Dieuwke D. de Wit, wed. L. wed. Bekbergen 

Claas Pytters Bekbergen c.lib. 

(315) 6,5 6-14-0 Teecke Pyters erv. Jantie Ysbrandts 315A 2,5 2- 14- 0 G592 Jent je Cats Jent je Cats 

317 315B 2 2-0-0 G595 wed . L. Bekbergen c.lib. wed. Bekbergen 

315C 2 2-0-0 G594-595 wed. L. Bekbergen c.lib. wed. Bekbergen 

(316) 5kg 5-0-0 stad Leeuwarden Jantie Ysbrandts 316 5 5- 0-0 G692-694, stad Leeuwarden Eelt je Ypey 

318 
(317) 4 4-0-0 hr. Eminga tot Goutum Pyter v.d. Heuvel 317 4 4-0-0 G670 690- 691 Pieter Cats Rinze S. Haarsma 

319 
(318)' 33 25-0-0 Sint An thony Gasthuis Sybren Harms 318 33' 25-0-0 G596-599 664- Pieter Cats Rinze S. Haarsma 

320 672 

(319) 4 3-0-0 Alonse Ie Gentil Willem Huyberts en 319 4 3 G419-420 Nolle Jan Dirks Nolle Jan Dirks 

321 CIaas Willems 
(320) 3,5 2- 0-0 Popke Harmens Popke Harmens en 320 3,5 2-0-0 G416-418 Johannes Dykhout Johannes Dykhout 

322 Andrys Melles 

(321) 6 5-0-0 Hector Glinstra, grietman van Gosse Jans 321 6 5-0-0 G413-415 Johannes Dykhout Jan P. Doling 

323 Tietjerksteradeel 

(322) 0-21-0 Rinse J ans erv. Rinse Jans erv. 322 0-21-0 G410-412 Egbert Bontjema Egbert Bontjema 

324 
(323)' 1-0-0 Claas Carsten CIaas Carsten 323 1- 0-0 G404- 406 Pieter Wybrandi Pieter Wybrandi 

325 
(324) 10 7-0-0 Comelis v.d. Geest Goslingh Sybrens 324A 6 4-5- 12 G390-391 398 CIaes C. Feddes Claes C. Feddes 

326 (396-399?) 
324B 4 2-22-4 G400-401 Lewinus Feits Lewinus Feits 

(325)' 28 12-14-0 CIaas Carsten Borsien Gerbens 325 28 12-14-0 G407-408 602- erv. Klaas TigIer Jan R. Snoek 

327 606612 

(326)' 54 25-0-0 Tiereken Hannia, wed. Yff Johannis 326 54 25-0-0 G600 607-611 erv . Klaas TigIer Jan P. Doling 

328 Nicolai 619631634 

(327) 10 8-0-0 Otto Simonides Joannes Fransen 327 10 8-0-0 G637-638 erv. Klaas TigIer Pieter en Comelis 

329 Wybrandi 

(328)' 74 36-4-0 Douwe Upckes Syts Teeckes 328' 74 36-4-0 0641-648657- Dodoneus Pierius v. Kolde Haantje D. Nyland 

330 662 Reneman 

(329)' 45 26-26-0 Attie Bolten Harmen Gerbens 329A 14 12-26-0 G635- 636 639- Pieter Cats Rinze S. Haarsma 

331 329B 8 7- 0-0 640663673- Johanna Cup, e.v. P. Wiarda Rinze S. Haarsma 



(330) 3 1-14-Q Eelckien Sipkes 
332 
(331) 0-7-0 Gysbert Hendrix 
333 
(332) 33 11-11-8 burgemr. Westerhuis 
334 
(333) 18 5-14-0 Jochem Brandenburg 
335 
(334) 8 1-14-0 Johan v. Burum 
336 
(335) 9 2-0-0 capt. Lannoy 
337 
(336) 5 1-21-0 Douwe Upkes 
338 
(337) 3 1-0-0 Focke Pyllers 
339 
(338) 4 2-0-0 Herman Gysberts erv. 
340 
(339) 10 4-24-0 Sint Anthony Gasthuis 
341 
(340)' 27 6-0-0 Rinse Lieuwes erv. 
342 

(341) 63 13-16-0 juffr. Gesina de Blau 
343 

'2: G835 = STADSFENNE. 

Borsien Gerbens 

Gysbert Hendrix 

Goslingh Sybrens 

Goslingh Sybrens 

Goslingh Sybrens 

Goslingh Sybrens 

Goslingh Sybrens 

Goslingh Sybrens 

Goslingh Sybrens 

Sybren Goslings 

Sybren Goslings 

Sybolt Teunis 

., 

329C 5.5 
3290 4.5 
329E 8 
329F 5 

330 3 

331 

332 33 

333A 15 
333B 3 
334 8 

335 9 

336 5 

337 3 

338 4 

339 10' 
339B 6' 
340A 19 

340B 14 
340C 7 
341 63 

"3: FC1700: VALlAATSFENNE; '3A: 836A-B = VALLAATSFENNE; '3B: G837 = VALLAATSFENNE. 
"4: G839-840 = JANTHIEMAFENNE. 
"5: G841 = JANTHIEMAFENNE. 
"6: G842 = JANTHIEMAFENNE. 
"7: G843-844 = JANTHIEMAFENNE. 
"8: G845- 847 = JANTHIEMAFENNE (TOLHUIS). 
"9: G848-849 = JANTHIEMAFENNE. 
"10: G850 = JANTHIEMAFENNE. 
"11: G851-852 = JANTHIEMAFENNE. 

2-0-0 
1-14-0 
3-14-0 
vrij 

1-14-0 

0-7-0 

11-11-8 

4-0-0 
1-14-0 
1- 14-0 

2-0-0 

1-21-0 

1-0-0 

2-0-0 

4-24-0 
vrij 
3-0-0 

3-0-0 
vrij 
13-16-0 

"12A: G854 = JANTHIEMAFENNE; "12B: G853 = JANTHIEMAFENNE; "12C: G856 = JANTHIEMAFENNE. 
"13: FC1700: de BLEECK. 
"BA: 'De bleek in zijn geheel. de polJe aan het Marssumerpad hierbij gerekend'. 
"16: FC1700: St. JobsJeen. 3 pm; St. Annaleen. 3 pm. 

688' 

G388 

G389 

Lewinus Feits 
WilJem H. Suringar 
Comelis Wybrandi 
Sjoukje Pieters. e.v. Com. T. 
West ra 
CIaas C. Feddes 

CIaas C. Feddes 

G371- 374382- Comelis Jongsma 
385615617 
G613-614 
G387 

F311-315 

G616 

G370 

G367-369 

G618 
F389 
G621 623-630 
632-633 
G622 
G620 

Comelis Jongsma 
Lodewyk Feyens 
Wilhelmus A Asman 

Nolle Jan Oirks 

Comelis Jongsma 

erv . KI aas TigIer 

Pietcr de Vries 

Comelis Jongsma 
Comelis Jongsma 
Lewinus 1. Feits 

Dodoneus v. Kolde Reneman 
Dodoneus v. Kolde Reneman 
Elisabeth Sybouts. huisvr. 
v. Fonger de Haan 

Lewinus Feits 
Jan P. Doting 
Jan P. Doting 
Com. J. Westra 

CIaas C. Feddes 

CIaas C. Feddes 

Jelle S. Gorter 

Jelle S. Gorter 
Johannes Gunterman 
GjaIt H. v.d. Meer 

Wobbe Schuursma 

Jelle S. Gorter 

Pieter Wybrandi 

Jelle S. Gorter 

Jelle S. Gorter 
Jelle S. Gorter 
Lewinus 1. Feits 

Haantje O. Nyland 
Haantje O. Nyland 
Jan P. Keestra 

Vl ...... 
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'18: 
"19: 
""19: 
"20A: 
'20B: 
"23: 
"25AB: 
"26: 
"29: 
"30: 
"35: 
"37: 
"40: 
"42: 
"45: 
"46: 
"48: 
"49: 
"55: 
"58: 
"59: 
"63/64: 
"65: 
"66: 
"67: 
"70: 
"71: 
"79: 
"82: 
"87: 
"88: 
"92: 

*95: 
"97: 
"105: 
""105: 
"113: 
'114: 
'124: 
'125: 
*127: 
"128: 
'130: 
"131: 

"1311h: 
'133: 

0271 = GALGEFENNE. 
FC17oo: de PELDE, 'gortmooIen'. 
0269-270 = GALGEFENNE, 'daar de oliemolen op staat' . 
0268 = GALGEFENNE. 
0267 = GALGEFENNE. 
0222 = PAPEMAFENNE. 
0223-224 = SAECKLEMAFENNE. 
0221 = PAPEMAFENNE. 

Vl 
tv 

FC1700: '3h pro los land bezuyden de Marsummer dyek, beswaart met een stuk lants groot 4 pm, en deese eigenaars meede toebehoorende teegenover dit percheell geleegen' ; FC1828: 0228 : GROEN FLUWEEL. 
FC17oo: 'in twee stucken van e1xander affgeslat' . 
FC1828: HIRNA. 
0239-243 = DE STELP. 
Een plaats waarvan 33 pro, belast met 26-27-12 floreen, onder Leeuwarden hoorde, en 10 pm met 5-0-0 te Deinum schoot. 
FC17oo: KRUYSFENNE; FC1828: 0205 = KRUYS- of PASTORIEFENNE. 
FC17oo: 'daer een huis op staat'. 
0153 oorspronkelijk FC48. 
Blijkt in 1828 samengevoegd te zijn met FC46. 
FC17oo: 'beswaart met de volgende 6 pm met 7-11-8' . 
FC17oo: 'daer een huis op staat' . 
FC17oo: 'een plaats'; FC1828: 0186 192- 194 = VELDZIGT. 
Dit nummer is in FC1828 niet terug te vinden . Daar blijkt nr. 60 van 1700 overeen te komen met nr. 59. Wij volgen vanaf hier de nummering van 1828. 
0182 was afkomstig van FC63, 0167 van FC64. 
FC17oo: '7 pro los land, de BYLE'; FC1828: 0166 = de BYLE. 
FC17oo: 'een plaats'. 
FC17oo: '4 pro in een stuk van 8 pm'. 
Blijkt in 1828 samengevoegd te zijn met FC69. 
FC17oo: 'Land by Harcke timmerman nagelaten tot onderhoud van de armekamers by de Bolswarder stall int Ruytersquartier' . 
FC1828 meldt dat deze opgave onjuist is. 
09397-100 = het BOSCH. 
FC17oo: met potlood in latere hand bijgeschreven: 'Sint Annaleen'; D90 = het ANNA LEENSLAND. 
FC17oo: '28 pm los land en 2 pm in de WYLSHORNE'. 
FC17oo: 'plaats de MAGERE WEIDE, met de laatste aangekochte 19 pro. en 3" pm. by de stad aangehuurt 34-11-4 te Leeuwarden' . In 1828 omvatte deze plaats 94,5 pm. met 56-11-4, waarvan 22 f1 te Marssum 
betaald moesten worden. 
4 pro. van deze plaats betaalden dijksfloreen onder Engelum, terwijl 2-14-0 onder Lekkum betaald werden. FC1828: Aeff Remmeryns zathe. 
FC17oo: '3 pro in een stuk van 9h pm'. 
Omdat dit FCnr. in 1700 als 105h aangegeven staat, lopen vanaf hier de nummers van 1700 en 1828 weer gelijk op. 
FC17oo: met potlood bijgeschreven in latere (19de-eeuwse) hand: 'Bontepapeleen'; bij de oppervlakte staat, met weer een andere (18de- eeuwse) hand, geschreven: 'leensland' . 
FC17oo: in de WIELSHORNE. 
FC17oo: in de WIELSHORNE. 
FC17oo: 'op het meenschar in drie besondere percelen'. 
FC17oo: 'een plaats'. 
FC17oo: 'op het groot mienschaar'. 
FC17oo: 'op het meenschaar' . 
FC17oo: op de KEEGH; FC1828: 'Het land zelf is thans niet te vinden'. 
FC17oo: 'Op dese ses bovengeschreven percelen nog 2-26-<J van anderen afgenomen laat hy (= dr. OUo Bollen) door Keimpe Doekes betalen'; FC1828: 'Taetske Cats moet nog op hare landen onder no . 125 betalen 
2-26-4'. 
In FC1828 worden als eigenaars genoemd: Tjerkje v.d. Wal, wed. Pieter Goyinga voor de helft, en haar kinderen voor de andere helft, voor 10,5 pro, 2-14-0 floreen. 
FC1700: met latere hand bijgeschreven: 'Sint Annaleen'. FC17oo: in de KEEGH; FC1828: 087 = in de KEEG. 



"134: 
"135: 
"136: 
"139: 
"140: 
"141: 
"143: 

"144: 
"145: 
"148: 
"tSO: 
"152: 
"152E: 
"155: 
"158: 

" 159A: 
"161: 
"164: 
"170: 
"172: 
"173: 
"174: 
"175: 
"176: 
"177: 
"178: 
"184: 
"186: 

"191: 
"195: 
"197: 
"202: 
'212: 
"213: 

"214: 
"217: 
"218: 
"219: 
"220: 
"221: 
"222: 

"223: 
"225: 
"232: 
"233: 
"235: 

In twee stukken: '3 pro op 't Oudlandt, 7 pro op 't Nieuland in de meenschar'. Dit FCnr. blijkt in 1828 één geheel te vormen met FC191. 
FC1700: 'Jelsumer Nieuland'; FCI828: 'op het Jelsumer Nieuwland'. 
Dit land lag onder Jelsum. 
D87 = in de KEEG. 
In FC1700 staat dit land onder FC139\4. 
FC1700: de BAGINEPOLLE; FC1828: E244 = BAGlNEPOLLE. 
FC1700: 'verlaten \4 pro met een huissteede'; FC1828: E242: 'daar de loyery op staat'. 
Blijkt in 1828 samengevoegd met FC147. 
E237 = de LOOPGRAVEN. 
FC1700: 'schuur en hor. 
FC1700: 'Sayland en Ruytersquartier'. Het Zaailand valt overigens onder sectie B in de binnenstad. 
FC1700: 'een plaats'; "152C: Lag bij het Camminghabuurster meenschar; "152D: Lag bij het Camminghabuurster meenschar. 
Lag bij het Camminghabuurster meenschar. 

FCI700: het TERP; FC1828: E226 = FISWERD. In 1829 werd dit stuk land aan de stad Leeuwarden verkocht, die in 1833 op deze plaats de Algemene Begraafplaats opende. 
FC1700: KLEINE LAZARUSFENNE; FC1828: E236 = KLEINE LAZARUSFENNE. 
E235 = GROTE LAZARUSFENNE; "159B: E234 = GROTE LAZARUSFENNE. 
FC1700: het LANGELAND. 
In FCI828 staat hierbij geschreven: 'nu 9\4 pro'. 
FC1700 geeft hetzelfde FCnr. 
FC1700: 'een plaats'; "I72D: FCI828: 'laagland, gelegen onder Lekkum'; ""172: Deze kadastemrs. zijn niet uitgesplitst over de diverse subnrs. 
FC1700: 'een plaats'; FC1828: 'By deze plaats zyn de landen onder 108 en 121 gevoegd'. 
FC1700: 'een plaats'. 
FC1700: 'een plaats'. 
FC1700: 'een plaats'. 
FCI700: 'een plaats'; overigens wordt als floreenbedrag 54-24-0 opgegeven, wat wel als een verschrijving opgevat mag worden. FC1828: De kadastemrs. zijn niet uitgesplitst over de diverse subnrs . 
FC1700: in 't TERP; FC1828: E123 = in het TERP. 
FC1828: 'Uitmaakende met het stuk onder 214F 3 pm'. 
FCI700: 'een plaats, de sate PAFFENRODE'; FC186C: dit perceel lag vermoedelijk onder Jelsum; FC186E: lag over hoog en laag in een stuk van 10 pro. waarvan de resterende 1,5 pm. van het Old Burger 
Weeshuis was; FC186F: lag in een stuk van 10 pm, opgegeven onder FC152B. De kadasternrs. zijn niet uitgesplitst over de diverse subnrs. 
FC1700: 'een plaats'; zie FC134. 
FC1700: 'in twee stukken, 7 pro nieuland en 3 pro oudland'; FC1828: E4 = de GROOTE VYF. 
FCI700: 'op Bilgaard'; FC1828: 'waarby gebragt zyn 3 pro. van (FC)194, 4 pm. van (FC)198, 4 pm. van (FC)200, een kampke van (FC)202 en een half pm. van (FC)205. Nu over het geheel 12-21-0 floreen'. 
FC1700: 'een campke van de bovengemelde 11 pm'. 

FC1700: 'huissteede'. 
FC1700: 'een plaats, de sate VIERHUIS'; FCI828: Als gebruikseenheid samengevoegd met een deel van FC214 en 'thans groot' 98 pm, waarvan 72 pro. onder dit FCnr. valt . FC213B: dit land lag in het 

Camminghabuurster meenschar; FC213D: dit land lag onder Lekkum. De kadasternrs. zijn niet uitgesplitst over de diverse subnrs. 
FC1700: 'een plaats'. FCI828: De kadasternrs. zijn niet uitgesplitst over de diverse subnrs. Voor de gebruiker wordt in FC1828 verwezen naar FC243. 
FC1828: de kadasternrs . zijn niet uitgesplitst over de subnrs. 
FC1700: 'schuur en huis'. 
FC1828: 'doch nu byna 92 roeden, zynde byna 55 roeden en een half pm. van (FC)220 hierheen gebracht'. 
In 1828 blijkt dit nr. ondergebracht bij FC219. 
FC1700: 'scheepstimmerwerff, huus en tuin'; FCI828: 'een tuin, voormaals een helling'. 
FC1700: 'tuin op OUD GALILEEN'. 
FC1700: 'eerste bleeck buyten Hoexterpoort'. 
In FC1828 zijn de kadasternrs. niet verdeeld over de subnrs. 
FC1700: de TRESKEFENNE. 
F7 = de SCHOUWFENNE. 
F4-6: 'daar de molen op staat'. 
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·236: FC1828: 'niet groter dan 5 pm., liggende onder Lekkum, nabij de Zuider meenschar, en schiet de floreen onder Leeuwarden'. 
·237: FC1700: de TWEEDE BLEECK. 
·238: FC1700: 'het slot CAMMINGHABURGH' c.a. FCI828: Ritske Ruitenschildt gebruikt de 'boomgaard daar het slot op gestaan heeft' . 
·239: FC1700: 'een plaats'. 
·240: FCI700: TEEKELE HUUS of JUWSMA. In FCI828 zijn de kadastemrs . niet verdeeld over de subnrs. 
·243: FC1700: 'Een plaats op het HOOGTERP'. 
·250: G33 = STADSVERSCHWATERVYVER. 
·251-261: FC1700: 'thoff van .. .'. 

FCI828: 'tuin'. 
FCI828: samengevoegd met FC260. 
FCI828: samengevoegd met FC256. 
FC1828: samengevoegd met FC255; zie hierboven. 
FC1828: samengevoegd met FC254; zie hierboven. 

Vl 
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·257-261: 
·254: 
·255: 
·256: 
·260: 
·264: FCI700: 'een plaats'. Het totaal van de oppervlakte komt in FC1828 niet hoger dan 65 pm. De kadastemrs. blijken overigens in FCI828 niet uitgesplitst over de subnrs. De erven Klaas Tigier worden in 1828 

gespecificeerd als: 'Tewis Jacobs, Willem Tjepkes Drayer, Janke Tjepkes Drayer, Janke Jelles Wyngaarden, Klaas Jelles Wyngaarden, Ybeltsje Wyngaarden, huisvr. van Comelis Wybrandi, en Hylkje Sybes 

·265: 
·266: 
·272: 
·274: 
·275: 
·276: 
·277: 
·279: 
·280: 
·281: 
·282: 
·283: 
·284: 
·290: 
·292: 
·293: 
·294: 
·295: 
·297: 
·300: 
·302: 
·303: 
·304: 
·305: 
·316: 
·318: 
·322: 
·323: 
·325: 
·326: 
·328: 
·329: 

Wyngaarden, huisvr. van Johannes Pottinga, ieder voor In eigenaars' . ' 
FC1700: 'een plaats'. 
FC1700: SCHOBBERSHOF. De kadastemrs. blijken in FCI828 niet uitgesplitst over de subnrs. 
FC1700: 'een plaats'. 
Blijkt in 1828 als gebruikseenheid samengevoegd met FC282. 
FC1700: 'in een meenschar aan het Ouddeel'. 
FCI700: 'plaats daar een huis en moolen op staat' ; FCI828: 'enkele huizen'. 
FC1700: 'plaats met kalkbrandery'. 
De kadastemrs. van FC1828 zijn niet uitgesplitst over !ie subnrs. 
FC1700: 'een plaats'; FC1828: 'een plaats waar eenige kamers op staan, genaamd het OUD PANWERK'. 
FC1700: 'Plaats aan Wilaarster terp'. 
FC1700: 'Plaats op Wylaarster terp'. FCI828: ' ... gebracht by no. (FC) 274' . 
FC1700: 'Plaats op Wylaarster terp'. FCI828: 'plaats genaamd WYlAARDSTERTERP'. 
FC1700: 'Plaats aan Wylaarster terp'. 
FC1700: '9 pm in een stuk van 18 pm'. 
Deze sate lag onder Tietjerk (FC32), aan het Ouddeel, en was belast met 3-0- 0 floreen onder Leeuwarden en 1- 7- 0 in Tietjerk. 
Deze sate lag onder Tietjerk aan de MERRYDOBBEN. 
FC1700: plaats aan KURKEMEER; 11-14-0 werd betaald als floreen in Leeuwarden, de rest viel onder FCI06 in Huizum 
FC1700: plaats aan de WYDE GREONS; werd ook wel OLDEHOOFSTER- of St- VITUS TICHELWERK genoemd. 
FC1700: 'tweede bleeek buiten Wirdumer poort, 2-0-0 schietende tot Leeuwarden' . 
FC1700 geeft hier 2 cijfers hoger, 302 dus, aan! 
FC1700: 'huis en hor. 
FC1700: 'huis en hor. 
FC1700: 'huis en hor; FCI828: 'een tuin'. 
FCI700 geeft 2,75 pm, FC 1828 2,25 pm. 
G692- 694 = het EXERCITIEVELD. 
FC1700: 'in drie stukken van elkander gescheiden'; FC1828: inclusief 1 pm met de molen van P.H. v.d. Meulen, in gebruik onder FC329. 
FC1700: 'een plaats met houtmolen'. 
FC1700: 'een plaats metliemsiedery'. 
FC1700: 'een plaats'. 
FC1700: 'een plaats'. 
FC1700: 'een plaats'; FC1828: de sate JELGERHUIS ofZORGVLIET. 
FC1700: 'een plaats'. De kadastemrs. blijken in 1828 niet uitgesplitst over de subnrs. 
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'331: 
'334: 
'339: 
'340: 
'341: 

FC1700: 'seemsleennolen'. 
FC1828: lag onder Huizum. 
FC1828: in gebruik onder FC332. 
FC1700: 'een plaats aan de POTMARGE'. 
Deze sate lag onder Huizum (FC4). 
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11. Reconstructie van de geestelijke goederen in 
de Klokslag van Leeuwarden: verantwoording 

1. Inleiding 

Veel meer dan in de tegenwoordige tijd bevond onroerend goed (naast renten en 
roerende goederen) zich in de middeleeuwen in bezit van kerken en kloosters. Het 
diende tot onderhoud van kerk- en kloostergebouwen, de eredienst, het levensonder
houd van priesters en kloosterlingen of tot de liturgische nagedachteni s van 
aanzienlijke leken en geestelijken . Dankzij legatering, schenking bij kloosterintrede 
of donatie anderszins was het in de loop der tijden in handen gekomen van 
seculiere en reguliere geestelijke instellingen . De vele parochies (ca. 365) en 
kloosters (meer dan 50) in Friesland boden de gelovigen hier een ruim scala aan 
geestelijke laatste wilsbestemmingen. De voor de middeleeuwer zo karakteristieke 
nadruk op het leven na de dood, en de veronderstelde invloed van de "achterdaden" 
daarop, schiepen een gunstig klimaat voor talloze transacties waarbij goederen in 
geestelijke handen kwamen. De vanaf het begin van de 15de eeuw in toenemende 
mate voorhanden zijnde testamenten leggen daar voor de Friese situatie ruimschoots 
getuigenis van af l03 Naast de kloostergoederen en de fondsen die in de parochies 
voor de bekostiging van het kerkgebouwen de eredienst bestemd waren (de 
zogenaamde patroonsgoederen), kende men in Friesland evenals elders talloze meer 
specifiek gevoteerde beneficies (ook wel prebenden, proven of lenen genoemd) . Zij 
dienden voor het onderhoud van een of meerdere personen in een geestelijk ambt. 
Het benoemings- of collatierecht was meestal in handen van de stichter van het leen 
en zijn rechtsopvolger(s). De lenen onderscheidden zich in beneficies of prebenden 
mét zielzorg (cura anima rum) en die zonder zielzorg: de zogenaamde beneficia 
simplicia of "vrije lenen" (vrij , want zonder zielzorg: sine cure).I04 De belangrijk
ste bezitters van de eerstgenoemde groep lenen waren natuurlijk de pastoors en hun 
assistenten, die in Friesland doorgaans vicarissen of jongerpriesters werden 
genoemd. De geestelijken op de vrije lenen , die meestal tot taak hadden per week 
een aantal votiefmissen te lezen voor bepaalde overleden personen en families , staan 
in Friesland bekend onder de naam van prebendarissen. 

Tenslotte waren er de vanaf de 15de eeuw met de verstedelijking opkomende 
charitatieve instellingen als gast- en weeshuizen, met de daaraan verbonden 
kapellen. Zij verwierven hun goederen ten dele door rechtstreekse legaten en 
schenkingen, ten dele door opname van betalende proveniers (kostkopers), zieken 
en wezen. 

Ofschoon prekadastrale registers vóór 1511 in Friesland ontbreken, is wel 
duidelijk dat de hoeveelheid onroerend goed dat op deze wijze in de dode hand 
(dood omdat geestelijke instituties niet sterfelijk waren) raakte, in de loop der 
eeuwen enorm is toegenomen. Wanneer we in het bovengenoemde jaar voor het 
eerst zicht krijgen op de eigendomsverhoudingen in een belangrijk deel van 
Friesland dankzij het zogenaamde Register van de Aanbreng, blijkt hoeveel grond 
zich op dat moment al in geestelij k bezit bevond. Voor een tweetal grietenijen op 
de klei in de nabijheid van Leeuwarden , te weten Leeuwarderadeel en Ferwerdera
deel , berekende De Boer voor 1511 een aandeel van kerken en geestelijkheid in 

103 Verhoeven en Mol, Testamenten. 

104 Zie over dit onderwerp : Wiersma. Friesche leenen. 
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de cultuurgrond van resp. 44 en 40%.105 Deze percentages zijn natuurlijk hoog 
omdat in geDoemde grietenij en een aantal rijk gedoteerde kloo ters lag. Postma 
berekende voor de Westergose grietenijen Baarderadeel (één klooster) en 
Hennaarderadeel (geen klooster) percentages van 39 en 27%.106 Gelet op deze 
gegevens mogen we er dus wel van uitgaan dat het geestelijk grondbezit in de 
kleistreken van Oostergo en in Westergo tijdens de l6de eeuw steeds tenminste 25 
tot 30% van het cultuurareaal besloeg. In de stad Leeuwarden zelf was 37% van de 
bebouwde grond in handen van de geestelijkheid ,1 07 terw ij l dit voor de Klokslag 
van Leeuwarden zo' n 440 hectare (= 28%) bedroeg. 

Die hoeveelheid (inclusief de grond in handen van charitatieve instellingen) nam 
tot 1580 nauwelijks meer toe. Verwonderlijk is zulks niet, omdat vanaf 1525 de 
Reformatie in Friesland zijn invloed deed gelden. Dit leidde al vrij spoedig tot een 
afname van de legateringen aan geestelijke instellingen. Overigens kan het c ij fer 
van 15 11 niet geheel exact worden benaderd omdat sommige percelen gedeeld 
eigendom waren van geestelijke instellingen of personen én eventuele fami lieleden 
(leken) van de laatsten. lOS Het geringe verschil tussen 1511 en 1580 zou verder 
mede een verklaring kunnen vinden in mogelijke vervreemding van Leeuwarder 
geestelijke goederen, of van samenvoeging met - of overbrenging naar - het bezit 
van niet-Leeuwarder instellingen. 

Naast het reeds genoemde Register van den Aanbreng hebben we de beschikki ng 
over een tweetal zestiende-eeuwse bronnen met inventari saties van geestel ij ke 
goederen, te weten de Beneficiaalboeken. van 1543 en de Geestelijke Rekeningen 
van de stad Leeuwarden over de jaren 1580-1583. Hieronder besteden we enI ge 
aandacht aan het ontstaan van deze bronnen. 

105 De Boer, "Friesche grond". 

106 Posuna. Kleihoeve, 44-45 . 

107 J .A . Faber, "Op- en neergang", 34 1. 

108 RvdA I, 84.6: "JeIIe myt Si nct Jacops Gasthuijs" en ibidem J, 83. 10: "Wiken Bowertsma ende 
Genardera convent", of niet ge pecificeerd, ibidem l. 78.3: " .. landtheeren Pieter Janszoen selff, 
Marigaerstera. heer Johan nes" . 



2. De Beneficiaalboeken 

Ofschoon de centrale overheid in 1539 pas op de plaats had moeten maken bij haar 
pogingen greep te krijgen op de benoemingen van pastoors, vicari ssen en 
prebendarissen bleef zij belangstelling houden voor deze functies en met name voor 
de eraan verbonden beneficies. 109 Aanhoudende bron van zorg vormde de 
vervreemding van onroerende kerkelijke goederen , waarop tot dan toe vrijwel geen 
toezicht was geweest. I IO Verder maakte men zich ongerust over het vacant zijn 
van beneficies. Volgens de geruchten ging het in Friesland om zo ' n 80 à 100 
beneficies. 111 Op 26 augustus 154 I kreeg de president van het Hof van Friesland 
vanuit Brussel opdracht een onderzoek in te stellen naar de vacante beneficies. In 
Friesland bestond een sterke behoefte de prebenden zonder zielzorg om te zetten in 
beurzen . In sommige gevallen waren zulke lenen reeds door niet bevoegde personen 
in beslag genomen. Tegen dergelijke praktijken, te weten de verduistering van 
kerkelijke goederen, vaardigde de landvoogdes Maria van Hongarije op 25 augustus 
1542 een plakkaat uit. Daarin werd teruggave geëist onder sanctie van eventuele 
verbeurdverklaring van het patronaatsrecht, dat in zulke gevallen op de keizer zou 
"devolveeren". 112 Het Hof kreeg opdracht tot het laten registreren en bijhouden 
van alle beneficiale goederen en de daaraan verbonden rechten van presentatie. 
Bovendien werd bepaald dat de nomjnatie op vrijgekomen beneficies binnen een 
bepaalde termijn moest plaatshebben op straffe van verbeurte van dit recht aan de 
keizer. Het plakkaat van 3 november 1542 vormde de basis voor de het jaar daarop 
tot stand gekomen inventarisatie van alle kerkelijke en beneficiale goederen in 
Friesland, die bekend staat onder de naam BeneficiaaLboeken. 

Het keizerlijk decreet riep meteen verzet op, in eerste instantie van lagere 
overheden (o.a. Leeuwarden), die tot uitstel, resp. het uitschrijven van een Landdag 
verzochten. In mei 1543 stuurden de Staten zelfs drie gedeputeerden, Sybrant 
Roorda, Syds Tziaerda en Aesge van Hoxwier naar Brussel om afstel te bedingen, 
overigens zonder resultaat. De weerstand werd ondermeer gevoed door de angst 
voor een omslag over de beneficies, een angst die met ongegrond was . In 1534 had 
de keizer getracht de helft van de huuropbrengst der beneficies te ei sen. De 
keizerlijke aanspraken waren toen afgewezen met een beroep op de overeenkomst 
die Karel V in 1515 met (toen nog een deel van) Friesland had gesloten , waarbij 
hij had beloofd de rechten van de inwoners te respecteren . I 13 Intussen hield ook 
het Hof van Friesland strak de hand aan het plakkaat. ll-l Het resultaat van dit alles 
waren dus de Beneficiaalboeken. Dit belangrijke geestelijke grondregister kunnen 
we zonder enige schroom na het Register van den Aanbreng de belangrijkste 
histori sch-geografi sche bron van nagenoeg geheel Friesland - inclusief Leeuwarden 
- uit de 16de eeuw noemen. Het kwam eind 1543 tot stand. 

109 In zijn dissertati e: Cen/raal ge:::.ag en Friesclle vrijheid. gaat Thei sen uitgebreid in op de strijd 
over de benoeming van geestelij ken tu sen de Friese Landdag en de Friese edelen enerzijds en 
Hof, stadhouder, landvoogdes en landheer anderzijd . Aldaar 4 1-44, 433-445 . 

110 Verg. Dolk , "Decretale verkopingen", 124. 

III Theissen, Centraal gezag . 480 . 

j 12 Ibidem. 

J 13 Het bovenstaande is ontleend aan de in leiding op de Beneficiaalboeken (hierna aangehaald als 
BB), alwaar ook de belangrijkste, hier genoemde stukken zij n afgedrukt. 

I 14 Dat blijkt ook uit de vrij complete wijze waarop de BB zijn overgeleverd . Naast een 20-tal dorpen 
ontbreken slechts vier grietenijen en vier steden. Well icht zijn de registers hiervan wel opgemaakt. 
Illaar zoekgeraakt. 
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60 3. De "conversie" der geestelijke goederen 

Uiteindelijk werd nog diezelfde eeuw het geestelijk goed toch "aangetast", zij het 
op een geheel andere wijze. Het is hier niet de plaats uitgebreid in te gaan op de 
pohtieke en religieuze gebeurtenissen die leidden tot de vaststelling an het primaat 
der "waere Gereformeerde religie" en het verbod op de uitoefening van de rooms
katholieke eredienst bij resolutie van 22 maart 1580, negen dagen later gevolgd 
door de resolutie op het "stuck van de beneficien resignatien, nieuwe electien, 
di stributien en leenen goederen in Vliesland" van 31 maart dat jaar. De opmaat tot 
de omwenteling vond voor een niet onbelangrijk deel in Leeuwarden plaats. De 
overgave en ontmanteling van het Blokhuis op I februari 1580 vormden hier het 
sein tot handelen. De stedelijke overheid koos openlijk partij voor de gereformeerde 
religie. Een deel van de katholieke clerus werd met de muziek de stad uitgeleid. 
Sommige geestelijken verlieten de stad eigener beweging, anderen gingen over tot 
de Reformatie. Binnen één jaar waren alle beneficies vacant, na het overlijden van 
een tweetal pastoors van Oldehove, die in het beheer en gebruik van hun beneficies 
waren gelaten. De gereformeerde kerk kreeg het genot van de parochiale kerkgoede
ren, maar het beheer bleef in handen van de stad. 115 In de loop van de 17de eeuw 
had of kreeg diezelfde kerk de kerkgebouwen der vier kloosters in gebruik, te weten 
de Grote of Jacobijner kerk, de Galileeër kerk, de Bagijnen- of Westerkerk en de 
Witte Nonnen- of Waalse kerk. De eigenlijke parochiekerken werden ofwel wegens 
bouwvallighèid gesloopt (Sint Vitus), hetzij voor andere doeleinden gebruikt, 
danwel verkocht. 

Het stadsbestuur beheerde de kerkelijke goederen in de zin van artikel VIII van 
de bovengenoemde resolutie, " ... tot onderhoudinge van eerlijke en degelijke 
predikanten, schoolmeesters en alimentatien en onderhoud van de nooddruftigen en 
ad alias pius causa " .11 6 Dat de inkomsten uit deze goederen al spoedig ten achter 
liepen bij de uitgaven, doet niets af aan deze bestemming. In principe bleven de 
kerke- of patroonsgoederen dienen voor het onderhoud van, en de eredienst binnen 
de kerkgebouwen , terwijl uit de pastorie-, vicarie-, prebende-, kosters- of 
sacri staJenen en koorgoederen precies zoals voorheen het levensonderhoud van 
kerkelijke personen (nu predikanten, kosters en schoolmeesters) werd betaald. Al 
spoedig werd dit onderscheid echter niet meer gemaakt, althans niet in de sfeer van 
de uitgaven . Een deel van de onroerende kloostergoederen werd immers aan het 
geheel toegevoegd. De verdere geschiedenis van deze administratie is evenwel voor 
het doel van deze uitgave niet van belang. Wel van belang is dat nog tot in 1738 
de inkomsten afzonderlijk, te weten naar hun herkomst, werden verantwoord. 1I7 

De oorspronkelijke fondsen (eerste pastoors leen Oldehove, Grauwe Bagijnen etc.) 
werden op hun beurt gespecificeerd naar de onderscheiden saten en losse landen 
met hun pachters en huurwaarde, soms ook onder vermelding van naastliggers. Dat 
maakt het mogelijk de ligging van de diverse onroerende goederen te koppelen aan 

I 15 [n de Bataafse Tijd en met name in 1798 werd de bemoeieni s van de overheid met het geestelijk 
goed opnieuw actueel. De geestelij ke goederen en fondsen werden " ationaal verklaard" ten 
behoeve van de "Nationale Opvoeding". Over deze kwes tie, en met name over het eigendomsrecht 
van de uiteenlopende geestelijke goederen publiceerde de oud-rentmeester der geestelijke 
goederen van Leeuwarden, Gerard Jacob Voorda een drietal uiteenzettingen in brochurevornl: 
Noodig S ericl1l aangaande de geestelijke goederen der stad Leeuwarden (Leeuwarden 1796); 
voorts: Consideratien over Geestelijke Goederen etc. (Leeuwarden 1798); en: Vervolg van de 
Considerarien etc. (Leeuwarden 1798) . 

116 GPCV IV, 146. 

11 7 Van Apeldoorn , Kerkelijke goederen., lI , 33 1. 



de oudste f1oreenregisters. Daardoor opent zich zelfs het perspectief tot verdere 61 
ruimtelijke retrospectie dan tot en met het floreenkohier van 1700. Met andere 
woorden, we kunnen door deze koppeling de ligging en omvang van de verschillen-
de geestelijke goederen in 1580 op het spoor komen. En door vergelijking van de 
gegevens uit 1580 met die van 1543 en 1511 is voor tal van goederen een nog 
oudere reconstructie mogelijk. 

De optekening van de geestelijke inkomsten (naast de uitgaven) geschiedde onder 
verantwoordelijkheid van de rentmeester der geestelijke goederen op het Geestelijk 
kantoor. Deze functionaris werd voor het eerst benoemd door de Raad op 9 april 
1580. Hij kreeg al spoedig versterking van twee adjuncten, waarmee het kantoor der 
geestelijke goederen een feit was. Onder deze instelling kwamen zowel de 
parochiale kerkelijke goederen als de kloostergoederen. De rentmeester was ook 
verantwoordelijk voor de naleving van de pachtcondities, waaronder uiteraard het 
innen van de huurpenningen viel. De eerste stedelijke optekemng van het geestelijk 
grondbezit, het uit 1580 daterende "Liber Beneficiorum" 1 18 draagt nog de sporen 
van de onduidelijkheid over de bestemming van bepaalde lenen. Bovendien 
ontbreken daarin de goederen van de eerste en tweede pastorie van Oldehove en bet 
patroons goed van de Sint Catharinakerk. De laatste geestelijke rekening, waarin alle 
door het stedelijk bestuur in 1580 geconverteerde kerke- en kloostergoederen 
geregistreerd staan, is die van 1582-1583. Tweederde van de stedelijke kloostergoe
deren zou hier spoedig uit verdwijnen. 

De kloostergoederen waren, voorzover het de kloosters in de stad betrof, net als 
de kerkelijke goederen aanstonds in februari 1580 in handen van het stadsbestuur 
gekomen. De roerende goederen werden meteen te gelde gemaakt, terwijl de 
onroerende goederen met de overige (kerkelijke) goederen ondergebracht werden 
bij het geestelijk kantoor. In 1582 willigde de Raad het verzoek van het Sint 
Anthony Gasthuis, het Old Burger Weeshuis en de "huisarmen" in deze goederen 
met de bijbehorende lusten en lasten aan hen te gunnen ten behoeve van de " ... 
arme, krancke, troosteloose ende desolate personen, weduwen en weesen". De drie 
kavels of quoten, slechts bestaande uit de onroerende goederen buiten de stad (de 
zogenaamde "conventsbuitengoederen"), werden op 24 juli 1583 bij loting over de 
genoemde instellingen verdeeld. De voogden van de hui sarmen kregen hun deel 
echter nooit zelf in handen ; het werd door de Raad sedert de verdeling als 
zogeheten quotisatiegoed onder het geestelijk kantoor gebracht en aldaar apart 
geadministreerd. Er waren ook plattelandskloosters met goederen in Leeuwarden en 
onder de Klokslag, met name het tot de congregatie van Windesheim behorende 
Bergum of Barraconvent en de premonstratenzer abdij Mariëngaarde bij Halluill. De 
laatste was al voor 1580 opgeheven bij gelegenheid van de oprichting van het 
bisdom Leeuwarden . Haar goederen waren toen verenigd met die van de Sint 
Vitusparochie om te dienen voor het onderhoud van het nieuwe kathedrale (Sint 
Vitus) kapittel. De bezittingen van beide kloosters bleven, zo constateerde de Raad 
met spijt, onder beheer van Gedeputeerde Staten .119 

De ligging van het onroerend goed der plattelandskloosters onder de Klokslag 
vormt, vanwege de gebrekkige provinciale administratie en vanwege de vroege 
verkoop door de Staten van Friesland (in de jaren 1638-1644) een zwak punt in 
deze reconstructie. De meeste kavels bleken niet dan met de grootste moeite terug 
te vinden; andere konden in het geheel met worden achterhaald. Het moment van 
hun verkoop viel immers vóór de invoering van een deugdelijke floreenadministratie 
in 1700/1708. Veel kopers blijven door het zoekraken van stukken onbekend. 
Verder moeten we er rekening mee houden dat het in particuliere handen gekomen 
land der plattelandskloosters tussen 1644 en 1700 in vele gevallen meer dan eens 

118 Singels, In venlaris, 269 . 

119 Van Apeldoorn , Kerkelijke goederen, Il , 435. 
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vererfd of doorverkocht is. In bepaalde gevallen moest voor de reconstructie worden 
teruggevallen op vermeldingen van naastliggers in de Beneficiaalboeken. Om deze 
redenen is van een aantal goederen van plattelandskloosters alleen de vermoedelij ke 
ligging op de kaart weergegeven, zonder dat ze vermeld worden op de lij st van 
kerkelijke en kloostergoederen, die als toelichting op het op de kaart vermelde 
geestelijke goed dient. 



4. Omvang en waarde van het geestelijk grondbezit 

Dankzij de bovengenoemde uitvoerige stedelijke admini stratie van het geestelijk 
grondbezit uit de jaren 1580-1583, aangevu ld met gegevens uit de gewestelijke 
kJoostergoedadministratie en met informatie uit ondermeer de oorkonden van het 
Sint Anthony Gasthuis, kunnen we ons een tamelijk compleet beeld vormen van het 
grondbezit van geestelijke en charitatieve instellingen in de Kl oks lag van 
Leeuwarden ten tijde van de Reformatie. 12o De verdeling der goederen naar 
omvang, gerekend in pondematen ( I pm = 0,3674 ha), over de di verse fondsen en 
instellingen is als volgt. 

Parochies (inclusief prebenden, lenen): 

Oldehove - Sint Vitus 374 

ijhove - Sint Marie 64 

Hoek - Sint Catharina 102 

Totaal: 540 

Stadskloosters: 

Sint Anna Convent (Grauwe Bagijnen ) 307 

Dominicanessen (Wille Tonnen) 25 

Dominicanen (Jacobijnerklooster) 13 

Galilea (Franciscanen) 

Totaal: 345 

Plattelandskloosters: 

Barraconvent (Bergum) 

Bethlehem 

Klaarkamp 

Foswerd 

Heili ge Geest (Bolsward) 

Smalle Ee 

Totaal: 

Charitatieve instellingen: 

Sint Anthony Gasthui s 

Old Burger Weeshuis 

Zoete Naam Jezus Gi lde 

Totaal: 

64 

64 

35 

39 

10 

13 

225 

120 

4 

124 

Totaal generaal : 1234 pm of 453 ha, dat is 29 % van de oppervlakte van de 
Klokslag. Het aandeel van de di verse categorieën in dit totaal is als volgt: de drie 
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parochies 44 %, de stadskloosters 28 %, de plattelandskloosters 18 % en de J() 
charitatieve instellingen Y %. 

Meer dan vier-vijfde van het geestelijk grondbezit bevond zich derhalve in 
handen van Leeuwarder instellingen. Verwonderlijk is dit niet. Het li gt immers voor 
de hand dat de legateringen vooral afkomstig waren van parochianen, of meer in 
het algemeen van personen die op en igerlei wijze nauw bij de stad betrokken waren 

120 OSAG, nrs. 166 ( 1558), 169 ( 1558/59) en 175 ( 1561 ) geven een uitvoerig overzicht van het 
onroerend goedbezit vóór de Reformatie. 



64 (geweest) of er vandaan kwamen. Voorts merken we op dat in een aantal gevallen 
oudere geestelijke instellingen land in eeuwige erfpacht schonken aan jongere 
ves tigingen. Dat was onder andere het geval met circa 115 pm land dat het Sint 
Annaconvent van het klooster Bethlehem in erfpacht had .121 De Dominicanen of 
Jacobijnen (ook wel Predikheren genoemd) van Leeuwarden hadden op een 
dergelijke wijze een fenne van 9 koegangen bij Camstraburen aan de Witte onnen 
of Dominicanessen in gebruik gegeven. 122 

De oppervlakte van vierenhalfhonderd hectare in bezit van stedelijke geestelijke 
en charitatieve instellingen was weliswaar gering vergeleken met de domeinen van 
grote middeleeuwse abdijen als Klaarkamp, Mariëngaarde of Bloemkamp, maar 
vormde toch een aanzienlijk deel van de grond onder de Klokslag. Daarbij moet 
men bedenken dat de diverse kerken en kloosters in de binnenstad honderden 
huissteden bezaten of daaruit renten trokken. Voorts is het nuttig om te weten dat 
de Leeuwarder parochies en kloosters aanzienlijke hoeveelheden grond buiten de 
stad en haar Klokslag in bezit hadden. Zo hadden de stadskloosters naast hun 345 
pm grote landerijen onder de Klokslag, elders in Friesland nog 787 pm aan land 
liggen. Uit de Geestelijke rekening van 1738 kan worden opgemaakt dat het land 
van de Leeuwarder parochies qua oppervlakte gelijk verdeeld was over de Klokslag 
en elders, te weten beide resp. 540 pm. 123 De charitatieve instellingen (SAG, 
OBW en Zoete Naam Jezusgilde) bezaten in 1580 gezamenlijk niet minder dan 915 
pm buiten de Klokslag (resp. het SAG 658 pm , het OBW 39 en het ZNJ-gilde 218 
pm). 

Al met al beliep de totale oppervlakte aan landerijen in het bezit van Leeuwarder 
kerken , kloosters, gast- en weeshuizen in 15803251 pm (= 1194 ha), waarvan circa 
éénderde onder de Klokslag van Leeuwarden was gelegen. Om een ruwe en niet al 
te stellige indicatie te geven van omvang en opbrengst van dit geheel maken we 
enige vergelijking met de oppervlakten en de opbrengsten van enkele andere 
geestelijke instellingen in Friesland omstreeks 1580. De cisterciënzer abdijen 
Klaarkamp en Gerkesklooster hadden ieder voor zich bijvoorbeeld met minder dan 
6000 pm in eigendom. Kloosters als Lidlum, Mariëngaarde en het Barraconvent te 
Bergum bezaten elk ongeveer 3500 pm.124 Dit waren echter allemaal agrarisch 
geöriënteerde kloosters met een relatief hoge ouderdom (alle daterend uit de 12de 
eeuw), die moeilijk te vergelijken zijn met de Leeuwarder bedelordevesti gingen. 
Parochies zijn verder al helemaal niet op één lijn met kloosters te plaatsen. En 
tenslotte gaat het in de Leeuwarder situatie om betrekkelijk late stichtingen . Zulks 
geldt tenminste één van de drie parochiekerken (Sint Catharina), twee van de vier 
kloosters en de drie charitatieve instellingen, die ten tijde van deze opname, 
anderhalve eeuw (SAG) en circa een halve eeuw (OBW) oud waren. 125 Zo 
bekeken vormt de betrekkelijk snelle groei van hun bezit een afspiegeling van de 
expansie van Leeuwarden in de l5de en 16de eeuw. 

We hebben - om een idee te krijgen van de verhouding tussen oppervlakten en 
inkomsten - een vergelijking getrokken tussen het kerke- en kloostergoed dat aan 
de stad Leeuwarden en de Leeuwarder instellingen verviel , en het kloostergoed dat 
door de Staten van Friesland in beheer was genomen. De opgaven dateren uit 1582 

12 1 Onder Bilgaard staat in de uit 1606 daterende kloosteropkomsten "Berl ahiem, Wiswerder goet in 
erffpacht gedaen sijnde tgrau begijne c100ster voor 42 gg., nu die stadt Leeuwarden betaelt op St. 
Andries dach" , ieuwland en Mol , "Kleasteropkomsten 1606/1607" . 45. 

122 Volgens o.a. M 383. fo l. 71 r. 

123 M 385 . 

124 8reuker, "M idsieuske kleasters", 4 18-422. 

125 Hel franciscanerklooster Galilea had geen onroerende bezitt.ingen. Verg. Van Apeldoorn , 
Kerkelijke goederel/ . 11, 433: "niet eenen penninch jaerlicxsche incompst". 



(Leeuwarden) en 1583 (Friesland). 126 Daarbij moeten we eni g voorbehoud maken. 65 
Bij de bijdragen zij n de renten, hu i - en steepachten meegerekend, waaruit de 
stadskloosters naar verhouding meer inkomsten trokken. Bij elkaar opgete ld omvatte 
het bezit van de plattelandskloostergoederen in beheer van de Staten 67.584 pm 
waaruit 86.302 caroligulden (cg) werden getrokken. De huurwaarde lag oveIigens 
iets hoger, te weten 106.087 cg. De omvang nu van het kerke- en kloostergoed in 
Leeuwarden en de Klokslag bedroeg 2.21 2 pm (parochies 1.080 en stadskloosters 
1.132) waaruit 6.611 cg werd gebeurd (parochies 3.607 en stadskloosters 3.004 
cg). 127 

De huurwaardequote, met andere woorden de verhouding tussen de oppervlakte 
en de inkomsten, lag voor de stedelijke geestelijke goederen (2,99) veel gunstiger 
dan voor de plattelandskloosters (l,57). Onder de eerste categorie zat nogal wat los 
land dat door stedelingen werd gepacht en waarvan de huuropbrengst per 
pondemaat veel hoger was. Bovendien zal de nabijheid van de stad een verhogend 
effect hebben gehad op de pachtprijzen. 128 De kerken bezaten in verhouding tot 
de stadskloosters nog meer land onder de stad en - met het Jacobijnerconvent - ook 
veel meer huissteden . 

Het kerkeland van de parochies scoorde daarbij het gunstigst (3,34; stadskloosters 
resp. 2,65). Het grondbezit van de dIie parochies en de drie stadskloosters - het 
franciscanerklooster Galilea had geen eigen bezittingen - was praktisch even 
uitgestrekt. Het laat zich qua oppervlakte vergelijken met het klooster Aa]sum 
(Akkrum) en de Bolswarder proosdij ' t Zand. Van beide kloosters lagen de 
huurwaardequoten overigens veel lager ( 1,08; resp. 1,22) . 

In zijn bijdrage over de Grauwe Bagijnen van Leeuwarden benadrukte Mol het -
in vergelijking met de oude, traditionele vrouwenkloosters - betrekkelijk geringe 

grondbezit van dit klooster. 129 In nog sterkere mate kunnen we die observatie 
toepassen op de goederen van de Leeuwarder dominicanen- en dominicanes
senkloosters. Dat neemt niet weg dat het relatief geringe bezit van deze instellingen 
vanwege zijn relatief hoge huuropbrengst veel waard was. Desondanks waren de 
inkomsten - nog voor de quotisatie of verdeling van de stadskloostergoederen onder 
het SAG, het OBW en de Stadsarmen was gerealiseerd - al in het derde jaar na de 
vervreemding door de stedelijke overheid, ontoereikend om er de uitgaven mee te 
dekken. In 1581-82 bedroeg de totale opbrengst 7745 cg en was er een positief 
saldo van 19 cg. Het volgende boekjaar gaf een opbrengst te zien van 8000 cg en 
een tekort van 42 cg. Dit tekort zou in de loop der decennia groter worden . 
Uiteindelijk kreeg het Geestelijk kantoor de opbrengst van enkele speciale 
belastingen toegestaan, nadat de stad bij herhaling het tek0l1 had aangezui verd uit 
de stedelijke kas, armenfondsen of door middel van speciale omslagen over de 
florenen . l3o Tijdens de l8de eeuw was het geestelijk grondbezit nog slechts goed 
voor circa 20 % van de inkomsten van het Geestelijk kantoor! 131 

126 Voor Leeuwarden is gebruik gemaakt van de Rekening van de geeste lijke goederen der stad 
Leeuwarden over 158 1-1582 (M 382); de Friese gegevens zijn ontleend aan Breuker, "Midsieuske 
kleasters" . Breuker ontleende zijn gegevens over de opkomsten van 1583 aan RA F. Archief Staten 
van Fries land 1580-1 795, inv.nr. Gf 63 , XXX II, I la. 

127 De fe ite lijke inkomsten over 158 1/82 bedroegen 7745- 10-6 cg (resp. 3938- 19-7 voor de 
stadskloosters), maar daarin zaten incidentele in komsten uit de verkoop van onroerend goed (o.a. 
restant kloostercomplex op de terp Fiswerd) en reSlen van legersteden verdisconteerd . 

128 Mol, "Grauwe bagij nen", 87. 

129 Ibidem. 

130 Van Apeldoorn , Kerkelijke goederen. 11 , 332. 

13 1 Staten der geeste lijke rekening van 1703 en 1778 , in : GAL. Archief Stadsbestuur 1426-1 81 1. 
in v. nr. L 36, Stukken betrekking hebbende op Geestelij ke Goederen in Leeuwarden in het 
algemeen, 1507- 18 10. 



66 5. De kerkelijke beneficiën en kloostergoederen: een specificatie 

Al met al kreeg de Raad van Leeuwarden de beschikking over een grote hoeveel
heid kerkelijke goederen, en dus ook een grote hoeveelheid land, uit verschjllende 
beneficies en lenen. Het kaartbeeld benadrukt dat, althans voorzover het kon worden 
ingevuld. iet alle lenen en beneficies zijn immers te reconstrueren. In 1580 waren 
weliswaar alle benefi cies vacant verklaard, maar de vrij e lenen voor een priesterstu
die werden daarvan uitgezonderd, met dien verstande dat zij voortaan moesten 
dienen voor de bekostiging van een opleiding tot predikant. Daarnaast bleven die 
benefici es buiten schot welke ter begeving van bij zondere personen stonden. Ze zijn 
voor de volledigheid wel opgenomen. In totaal ging het om de volgende beneficiën; 
de inkomsten zijn ontleend aan de geestelijke rekening van 1581 /82 (M 382). 

I. Sint Vituskerk van Oldehove 

a. Patroons- of kerkeleen. Twee kerkmeesters of administrateurs werden sedert de l 5de eeuw benoemd 

door de magistraat. Inkomsten: 437-7-1 cg. 

b. Pastorielenen. In principe vier verschil lende, want er waren 4 hoofd- of principaalpriesteren. De 3de 

(vicarie) en de 4de (sacrista) pastorielenden worden afzonderlijk behandeld. 

I . Eerste pastorieleen. Werd ten tijde van de Reformatie bediend door heer Ivo Johannes. Inkomsten: 

343-1 2-0 cg. 

2. Tweede pastorieleen. Werd ten tijde van de Reformatie bediend door heer Johannes yenhoof. 

Inkomsten: 244-9-0 cg. 

c. Vicarieleen. Ook wel 3de pastorieleen genoemd. Werd omstreeks 1574 bediend door heer Johannes 

Harmanni , "vicarius perpetuus" (M 380), in 1580 door heer Y dts. Inkomsten: I 13-9-0 cg. 

d. Sacrista- of kostersleen. Werd omstreeks 1574 bediend door heer Gend lllphus Pamel, tevens een van 

de "portionis ten" (M 380). Inkomsten: 143 -1 6-0 cg . 

e. Koorgoederen. In komsten: 974-4- J. cg. 

f. Portioni stenleen. Blijkens het overzicht der benefi cies van omstreeks 1574 werd de vier portionisten 

hieruit bij begrafenissen elk een portie brood, boter en een "quarta pars amphorae vini vu lgo een 

mengelen" uitgereikt. Inkomsten: 25-3-0 cg. 

g. Leen- of prebendegoederen verbonden aan de Sint Vitus: 

I . Sint Jan Baptistaleen. Werd in 1580 bezet door Gerbrant Benedictus, die wellicht dezelfde is als 

de Mariëngaarder kanunni k Gerbrand Leovardiensis. In 1542 zat heer l elte op dit leen. Inkomsten: 

77-0-0 cg. 

2. Maria Magdalenaleen. In 1542 bediend door heer Jannys (Johannes Reysum) , in 1580 door 

Will em, de zoon van dl'. Joannes WilJemsz Velsius. Inkomsten: 103- 12-0 cg. 

3. heer Tziolllmeleen. Werd ten tijde van de Reformatie bezet door heer Tziolllme Yepesz, in 1542 

de prebende van mL Corneli s Robbertus. Het leen werd vanouds "vergeven" door de prior van de 

Dominicanen, de abt van Dokkum en de tweede pastoor van Sint Vi tus. Inkomsten: 143- 17-0 cg. 

4. De prebende van de bisschopskapelaan, in 1580 het heer Bartho of Bel1usleen genoemd. Werd 

"vergeven" door de gardiaan van de Minderbroeders samen met de pastoors van Oldehove. Heer 

Bertus heene eigenlijk Lambertus Maerselbraeck . Deze was in Leeuwarden kanun nik en bekleedde 

van 1582- 1605 een soortgelijke functie in hel bisdom Roermond. De prebende werd in 1542 bediend 

door mr. Frans. Inkomsten: I 16- 18-0 cg. 

5. Heer Haio Dominjci prebende. Werd naar de stichter ook wel de prebende van heer Tzaling te 

Marssum genoemd.132 Haio Domin ici was organist. De prebende was gesticht op het altaar van 

St. Obertlls, alias Adalbert, de 8ste-eeuwse hei lige die zij n naam aan de abdij van Egmond schonk. 

In 1542 zat mr. Geert (Gerryt Sangius) op dil leen. Inkomsten: 92-1-0 cg. 

132 Zie diens testament ui t 150 I: Verhoeven en Mol, Tesramenlen, nr. 63. 



/I. Sim Mariekerk van Nijehove 

a. Patroons- of kerkeleen. Inkomsten: 89-1-0 cg. Kerkvoogd in 1580: Aerent Quijrijns. 

b. Pastoorsleen. Heer Wijpco Douwesz was in 1580 pastoor van Nijehove . In 1542 bekleedde heer Eno 

deze functie. Inkomsten: 113-5-3 cg. 

c. Sacristaleen. In 1542 bediend door heer Willem. In komsten: 92-8-0 cg. 

d. Vicarie- of Sint Barbaraleen. Dit was in fei te een vrij leen met als coll ator in 1574 Johannes icolai 

Breda. In 1582 was "by adfirmatie van de administratoren" Bell1ardus Siercksma gebru iker en 

patroon van dit leen. Inkomsten : p.m. 

f11. Sint Catharinakerk van Hoek 

a. Patroons- of kerkeleen. Inkomsten: 44- 17-0 cg. 

b. Pastoorsleen. In 1542 was heer Frans de pastoor van Hoek. Pastoor ten tijde van de Reformatie 

onbekend . Kerkvoogd was toen Jan Freerx. Inkomsten: 259-0-0 cg . 

c. Vicarieleen. Vicaris in 1580 onbekend. In 1542 heer Aren!. Lnkomsten: 19 1- 16-0 cg. 

IV. Swdskloosters 

a. Jacobijnen of Dominicanen. In komsten: 4 11 -6-4 cg. 

b. Franciscanen of Minderbroeders (Gali lea). Inkomsten: 2 17- 10-0 cg. 

c. Sint Annaconvent der Grauwe Bagijnen. Inkomsten: 2457-8-0 cg. 

d. Witte onnen of Dominicanessen. Inkomsten: 852- 15-3 cg. 

V. Sint Al1lhony Gasthuis 

De inkomsten uit de prebenden van dit gas thui s bleven uiteraard aan het gas thuis. 

a. Sint Anthony Gasthuisleen. In 1542 zat heer Simon Spannenburger op dit leen, later ( 1570) Pieter 

Liuwes . Spannenburger bleef col lator maar was blijkens OSAG nr. 204a in 158 1 uitl andi g. 

b. Prebende in de Sint Jacobskapel. Werd in 1542 bediend door heer Nallno. 

c. Heer Holckeleen. In 1511 bediend door zij n naamgever (OSAG nr. 105). T ussen 151 1 en 1546 

samengevoegd met a. Werd in 1546 ook heer Schelteleen genoemd. Het leen was in de Sint Vitus 

gevestigd. In het laatstgenoemde jaar werd Ariaen Warnaersz op dit leen opgevolgd door Wilhelmus 

Cato Hallnonius. De collatie was in 1580 in handen van jonker Claes Cater, nomine uxoris, als 

erfgenaam van Tjaard Burmania en het SAG. 

VI. Vrije lenen en lenen "ad studia" 

De rentmeester der geestelijke goederen werd in 158 1 door de Raad gelast naaf hun "gelegenheid" 

te info rmeren. Ze bleven toen en later echter buiten de Geestelij ke rekening, confo rm de artikelen 

12 en 13 van de bovengenoemde Statenresol utie van 3 1 maart 1580. .B.: Vóór de Reformatie 

waren deze lenen verbonden aan de Sint Vituskerk. 

a. Heer Jacobus Canterleen of Sint Christoffelleen. Dit leen werd in 1480 gesticht door Gen·i t van 

Berlikum .133 De collatie was ten tijde van de Reformatie in handen van dr. Olto Swalue en Jacob 

Canter. 

b. Jan Sij monszleen alias Sint Jobs- of Sint Jacobsleen. In de laatste jaren van de 15de eeuw ingesteld 

door heer Jelle Juwsma, laatstelij k deken van Oldehove en commissaris van Oostergo. 

c. Gercke Jorrytsleen, ali as Sint Annaleen. In 1542 de prebende van Gercke Joryts soen Janny. In 1580 

ook wel Alben Goldsmitsleen genoemd. 

133 Ibidem, nr. 4 1. 
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68 6. De ligging van de geestelijke goederen 

De bijgevoegde kaart geeft aan waar de geestelijke goederen zoal in de Klokslag 
waren gelegen. Op deze kaart zijn tevens de bezittingen van het Sint Anthony 
Gasthui s (inclusief het Heilig Sacramentsgilde) weergegeven. Het blijkt dat het 
geestelijk grondbezit betrekkelijk gelijkmatig over de Klokslag verspreid lag. Toch 
tekenen zich enkele lijnen af. Opmerkelijk is de aaneensluiting ten noordwesten van 
het bezit van de Oldehoofster pastoriegoederen aan de bezittingen van de kerk rond 
de Sint Vitus. Het geestelijk grondbezit binnen de stad hebben wij overigens niet 
weergegeven. Dat de Sint Vitusparochie de meest uitgestrekte bezittingen had, ligt 
op grond van haar ouderdom en haar primaat als belangrijkste parochiekerk van 
Leeuwarden voor de hand. De meeste bezittingen van de Sint Vituskerk lagen aan 
de westzijde van de stad en sloten aan bij het Oldehoofster kerkhof en het 
Oldehoofster espel. 134 Ook het bezit van het Jacobijnerconvent aan de noordzijde 
van de stad bij Camstraburen en de latere Eebuurt sluit fraai aan op het klooster
complex binnen de stadsgracht. Het land van Nijehove vinden we daarentegen aan 
de oostzijde van de stad onder Camrrunghabuur. Dit ligt in het algemeen sterk 
verspreid en is klein van omvang. 

Ten oosten van de stad tekent zich het fraai aaneengesloten bezitscomplex af van 
de Sint Catharinakerk, waaromheen en waartussen (niet aangegeven op de kaart) het 
bezit van de kerkstichters en voornaamste erflaters, de Cammingha's ligt. Van de 
Ee in het nOOrdwesten tot de Vlietsterfenne in het zuidoosten vormt het Camming
ha-Sint Catharinacomplex een nagenoeg aaneengesloten geheel , dat binnen de gracht 
onder Hoek zijn pendant had. Een belangrijk deel van het Camrrunghabezit treffen 
we nog wel aan in de Beneficiaalboeken, ten behoeve van de "hof"-kapel ; vanwege 
de persoonlijke patronaatsrechten ontbreekt dat bezit echter in de geestelijke 
rekeningen van 1580 e.v .135 

De bezittingen van de plattelandskloosters vinden we voornamelijk op en nabij 
de kwelderwal ten noorden van de stad, waarop terpen als Bilgaard, Vierhuis en 
Taniaburg lagen , een patroon dat we ook elders in Noordelijk Oostergo tegenkomen. 
De landerijen van het Sint Anthony Gasthuis lagen verspreid over de Klokslag. Ook 
hier betrof het een late stichting. Een belangrijk deel van het gasthuisbezit (o.a . in 
de Buweersterfenne) was afkomstig van het pas in de jaren zeventig van de 15de 
eeuw gestichte Heilig Sacramentsgilde. Van alle stadskloosters hadden de Grauwe 
Bagijnen van Fiswerd de meeste grond, met name iets ten noorden van de 
Fiswerder terp onder Bilgaard. Onlangs is aangetoond dat dit klooster van ouder 
datum is dan het tot nu toe aangenomen midden van de 15de eeuw. 136 Mogelijk 
schuilt in deze hogere ouderdom een verklaring voor het naar Leeuwarder 
verhoudingen grote bezitscomplex . Veel jonger en tamelijk arm aan bezit was 
daarentegen het Dominicanessen- of Witte Nonnenklooster dat in de jaren twintig 
van de 16de eeuw tot stand kwam. Het grootste deel van zijn bezittingen was 
afkomstig uit de erfeni s van aanzienlijke, niet adellijke Leeuwarders als Hemma 
Oddazin en Wybe Gerrits. 

134 Voor de ligging van de di verse fennen en de overige genoemde toponiemen verwij zen we naar 
Schroor, "Klokslag" , passim. 

135 Deze landen dienden gedeelte lijk tot onderhoud van de kapel op de Camminghaburg (BB I. 75). 
Ze waren afkom stig van Rynts Minnema, de weduwe van Wytse van Cammingha, die in 1533 een 
wederkerig testament opmaakten . Daarin staan ook de overige landen vermeld : Verhoeven en Mol , 
Testamenten. , nr. 129. 

136 Mol, "Begijnen: nieuwe gegevens" , 36-39. 
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De ligging van de geestelijke goederen vormt een belangrijke lijn waarlangs 69 
hernjeuwd onderzoek plaats kan vinden naar de middeleeuwse geschi edenis van 

Leeuwarden als stad. Een deel van de geestelijke grondbezitslijnen - die wij hier 
uitsluitend voor de Klokslag in ventariseerden - zette zich vermoedelijk binnen de 
stadsgracht aaneensluitend voort. We noemden in .dat verband reeds het bezit van 
het Jacobijnerconvent en dat van Sint Vitus en Sint Catharina. Een tweede onder
zoeksperspectief opent zich via de lijn van het uit 1511 daterende Register van den 
Aanbreng. De saten en losse landen van de geestelijke instellingen vinden we in 
deze bron terug. Met behulp van de naastliggers uit de Beneficiaalboeken van 1543, 
gekoppeld aan Leuwerderadeels Aenbreng van 1540 en de kleinere aanbrengregis
ters van de Klokslag uit de jaren 151 2-1531, kunnen de meeste grondgebruikers en 
-bezitters uit 1511 worden getraceerd . We zijn van plan hier in een volgende 
bijdrage op terug te komen. 
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8. Lijst van de goederen der voormalige Leeuwarder 
parochiekerken Oldehove, Nijehove en Hoek in de Klokslag 

Het betreft hier plaatsen en losse landen in bezit van de stad Leeuwarden. De nu mmering van 

de stadspl aatsen is d ie van de Geestelijke Rekening van de tad Leeuwarden van 1738, 

Gemeentearchief Leeuwarden, in v. nr. M 385 . Na dit nummer volgen steeds de oppervlakte, het 

fl oreennummer en het floreenbedrag. 

I. 7.5 pm (5 kg) FC2 8-0-0 

Bijzonderheden: Los land. In 1580 (LB. 43r) 5 kg gelegen in Hynthi emafenne. afkomstig van de derde 
pas torie van Oldehove en toen gebru ikt door het SAG . In 1543 (BB I, 6 1a) eigendom van de vicarie, 
" ... daer nw ter ryt bedient wordt by heer Idts". Naas tl igger was toen aan de noordzijde het klooster 
Fi swerd (Grauwe Bagij nen). Er werd opgemerkt dat het land geen nieuwland maar oudl and was. 
Mogelijk was het voor de bedijking van de Middelzee reeds drooggevallen. ln het begin van de 17de 
eeuw werd door de aanleg van de zuidelij ke bolwerken een stuk van dit land afgenomen. 

2. 11 kg FC II 11 -0-0 

Bijzonderheden: Los land. In 1738 in het uiterste van Janthiemafenne in een besloten slUk . Daarvan was 
9 kg bezit van de stad, 2 kg van het OBW en I kg van Sint Annaleen. Van dit land was 5,5 kg (d .w.z. 
5 kg en een kalfsgras) afkomstig van de prebende van meester Geert in 1543 (BB 1. 63 b). resp. heer 
Haio Domin icus (LB 75v) in 1580. "Dog is door het afgraven van de ci ngel en van de (Sneeker) trekweg 
dit stuk alzo verkleind". Het slUk land heette in de Galgefenne te liggen, maar lag na de verbreding van 
de hier aanwezige sloot tot Harlingervaart (ca. 1507) in Janthiemafenne. Voort waren 3 kg afkomstig 
van het koor van Oldehove (LB, fol 33r) Tenslotte was I kg (i.c. 2 pm) afkomstig van de kosterij van 
Nijehove (BB I, 65b). 



3. 7 pm FC Huizum 56 1-14-0 

Bijzonderheden: Afkomstig van derde pas torie leen van Oldehove. In 1543 elllleid a ls e igendom an 
de vicarie, die toen bediend werd door heer Yds: " ... ses pondemate tegens d ie Gallige ouer" (BB 1. 6Ia). 
Het land was dee ls e igendom van het SAG, dat zowel in 1543 als in 1580 gebru iker was (LB , f. 43 ). 

4. 12 pm of 11 kg FCI 8 12-0-0 

Bij zonderheden: De landerijen waren afko mstig uit zes verschillende beneficiën . Eén kg was afkomst ig 
van het Koor van Oldehove (BB I, 72a: pachter Epo Mal1ena). Vijf kg behoorden tot het eerste 
pastorie leen en werden in 1582 (GAL. M 383, Geeste lijke Rekening 1582-1583. f. 60 ) als 10 se 
koegangen in de Galgefenne verpacht aan Benedictus Idsarts , Jan Vleeschhouwer en Adje Lambel1s . Vijf 
kg en een kal fsg ras behoorden in 1543 aan de prebende van meester Geert (BB ! , 63a), het latere Hayo 
Domin icusleen. De vierde pastorie van Oldehove bezat 3 kg onder deze latere stadslanden. die naar a ll e 
waarschijnlijkheid in 1543 deel uitmaakten van de prebende van Geercke Jori szoon Janny ( 1580: Albert 
Goldsmit) (BB ! , 64b). Het pastorie leen van ijehove (heer Eno) bezat eveneens 2 pm of 1,5 kg in de 
Galgefenne (BB I. 65b), die in 1580 door Ympck Meli s wever werden gepacht. Tenslone bezat het eerste 
pastorie leen van de Sint Catharinakerk te Hoek hier eveneens één kg (BB I, 67a) die in de j aren 1580-
1583 gepacht werd door C laes Bouwes smil. 

5. 16 pm FC35b 

Bijzonderheden: Afkomstig van de prebende bediend door meester Geert ( 1580: Hajo Dominicus) en in 
BB vermeld als 6 pm op Leeuwarder ie landt bij de Heeme (BB 1, 63b). Het merendeel was eigendom 
van het Sint Ann aleen en was vermoedelijk hetze lfde kavel dat in 1543 onder de prebende van Geercke 
Jori szoon Janny wordt vermeld als de " 10,5 pm in den zaete daer Jacob Hermenszoon nv rer tyt 
bewoont" (BB I , 64b). 

6. 44 pm FC40 3 1-27-12 

Bij zonderheden: Uit drie verschillende beneficiën afkom sti g. Het grootste stuk 22 pm plus I pm "by 
Sytthie huys int Vuylle landt" was afkomstig uit het eerste pastorie leen van Oldehove en werd gepacht 
door Dirck Mesi s lBB I, 59). Daarbij kwamen vermoedel ijk 1.5 pm in "Jacobs (Harmens) XV pon
demate" aan de Zwette (BB 1, 60a). Tien pm behoorden tot het pastorie leen van Nijehove en lagen op 
Deinumerl and, in het oosten en zuiden strekkende aan Ritsumazij lsterweg (BB !, 65a). Het resterende 
achttal pm fenl and werd in 1543 door Jacop Harmenszoon "oppet nyelandt" gepacht "int groote stuck 
hietende den Heme" (BB I, 6 I b) van het sacristaleen van Oldehove. aderhand werd nog 15 pm van 
de stads landen onder nummers 66-68 liggende onder Marssum onder deze pl aats gebracht. 

7. 6 pm FC28 3-17-0 

Bijzonderheden: Van dit land werd 2 pm in 1689 door ni aarkoop verworven. De resterende 4 pm fenl and 
werd in 1543 door Lyomme op bet Nieuwland gepacht "Marssummer oppet zwyd" van het sacri stal een 
van Oldehove (BB I. 61 b). Lyomme pachtte dit land tezamen met Kempo Pieters in 1582 (M 383. f. 37). 

8. 5 pm FC37 4-0-0 

Bijzonderheden: Van dit losse land was 2 pm gekocht van Laas van BUll1lania. De resterende 3 pm 
waren afkomstig uit de prebende van meester Corneli s ( 1580: benefic ie Tzomme Ypes). Ook dit land 
lag bij de Heme "binnen in Burmann ia lande" (BB I. 64a). Het werd in 1582 door Kempo Pieters en 
Liomme opt ieulandt gepacht (z ie nr.7. M 383, f.47). 

9. 6 ,5 pm FC25 9-0-0 

Bij zonderheden : Van dit losse land was 2.75 pm in bezit van het SAG. De resterende 3,75 pm staan a ls 
3 kg in "Saeclemafenne liggende tot endt aen Papyngafenne" verme ld in BB I, 60b . Ze werden gepacht 
van de tweede pastori e van Oldehove. 

10. 6 pm FC26 6-0-0 

Bij zonderheden : Wordt in het BB ! vermeld als 16 kg in Papyngafenne (60b) van de tweede pastorie van 
Oldehove. In 158 1 had dit land zes verschillende pachters (Ansck Symon s wed. c.s .. M 382. f. 36r en 
36v). De landerijen z ijn vermoedelij k dezelfde a ls de in 151 I vell1lelde 9 pm fennen van "Her Dowe 
bij Marssumer wech" en I 0 kg die in dat jaar door heer Feddo in vij f verschillende kavels werden 
verpacht (RvdA ! , 4. 14, 6.3, 6.7 , 6.1 3, 7.2). 
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74 IJ. 6,5 kg FCI4 6-14-0 

B ijzonderheden: Afkomstig van de tweede pastorie van Oldehove en in 1543 vermeld als 4 pm in 
"Papynga wyer" (BB I, 60b). Meijer (" Van Papingas ti ns tot Popmafenne") gi ng uitvoerig in op de locatie 
van de stins en de wier die in dit land moeten hebben gelegen. In 1581 was Yets Ulbe Hemmes wed. 
hier de pachter van 5 kg (M 382, f. 35v). 

12. 10 pm FCI49 10-0-0 

Bijzonderheden: van dit land behoorde in 1700 4,5 pm tot het SAG. Het behoorde toen to t de Pas
to riefenne of de Loopgraven, die samenvallen met de latere Transvaalwijk. De resterende 5,5 pm waren 
van de stad en afkomstig uit het tweede pastorieleen van Oldehove. Ze worden in 1543 vermeld als 8 
kg in "Papynga styns" met di verse gebruikers. In 158 I is schepen Watze Eelckes hier de pachter van 
5 kg "waeraff oock omtrent een halue koegang is vergraven" (M 382, f. 35 ). Dit gegeven klopt met de 
ligging van dit land dat sedert het in westwaartse richt ing verl eggen van de Hoge of Stienserdijk 
goeddeels aan de oostzijde daarvan kwam te liggen. Vermoedelij k is de halve koegang opgeofferd aan 
het nieuwe tracé. 

13. 4 kg FC 146 4-0-0 

Bijzonderheden: Het land is afkomsti g van het eerste pastorieleen van Oldehove en met de FCnrs. 158 
en 159 onderdeel van een fenne van 27 pm bij dat "Kaessershuys" (= Lazarushuis) (BB I, 60) . In 158 1 
was Tietze Jeltes er de pachter van (M 382, f. 32v). 

14. 8,5 pm FC I58 6-0-0 

Bijzonderheden: Li ggende in de Grote Lazarusfenne. Herkomst alsboven onder stadsland nr. 13. In 158 1 
tezamen met stadsland nr. 15 ter grootte van 13,5 kg verhuurd aan Sjoerd Michjels, Sybrand Ri encx, 
Trijn Gerritswed. en Jorryt Wibes . 

15. , 6 pm FC 159 (ged.) 4-14-0 

Bijzonderheden: Liggende in de Grote Lazarusfenne. Herkomst zie boven onder stadsland nr. 14. 

16. 5,5 pm FC 159 (ged.) 4- I 4-0 

Bijzonderheden: In 1700-1 828 samen met stadsland nf. 15 samengevoegd onder één flo reennummer 
( 159). Herkomst als boven onder stadsland nf. 14. 

17. 8 kg ( 10 pm) FC42 8-0-0 

Bijzonderheden : gelegen in de Krui sfenne. Voor de helft (4 kg) afkomstig uit het sacri staleen van 
Oldehove. In 1511 bezit van "olde her Dowe anden Cruij sfenne op ijlant" (RvdA I, 6.2). In het BB ni et 
terug te vinden , maar in 158 1 gepacht door burgemeester Adje Lamberts. De andere helft was afkomstig 
van de Grauwe Bagijnen, en kwam in 1582 in handen van het SAG. In 158 1 werd het (des tijds nog 
eigendom van de stad) eveneens door Adje Lamberts gepacht (M 382, f. 42v). 

18. 25 pm FC58 13-0-0 

Bijzonderheden : 19,5 pm was afkomstig uit geestelijk bezit. Het geheel was genaamd "in de Stelp" (later 
Veldzigt). In 1543 als IA, resp. 5,5 pm in gebruik bij Dirck Holl ander (BB I, 60a) . Waarschijnlijk is dit 
land identiek met de 19 kg die Gerrijt Jacobz in 1511 "bij (d. w.z. ten noordwesten van) Papingensteens" 
van de hoofd priester van Oldehove/Sint-Virus meester Bucho pachtte (RvdA I, 3.8). In 158 1 was Comel is 
Frericx de pachter van deze zathe met landen (M 382, f. 31). 

19. 22 pm Fe77 (ged.) 23-0-0 

Bijzonderheden : Gelegen aan en ten oosten van de Zwette. Het land is afkomstig van de prebende van 
heer Frans ( 1543) (BB I, 63b). Later was het bekend als de prebende van de bisschopskapelaan, alias 
Heer Bartholeen. In 158 1 werd het land gepacht door Jan Pieters en Symon Joris "opt ieulandt aen een 
beslooten stuck op het west van Allard Siercksmahoff ' (M 382, f. 52). In de geestelijke rekening van 
1738 wordt opgemerkt dal het land in 4 stukken van elkander is geslat (M 385). 

20. 6 pm FC77 (ged.) floreenvrij 

Bijzonderheden: Deze landerijen aan de Zwette maakten met de voorgaande deel Uil van FCn. Ze zijn 
afkomstig uit de prebende van meester Geert en staan in het BB vermeld als 6 pm op Leeuwarder 



ielandt bij de Heeme (63b). In 1581 behoorden ze tot de prebende van Haio Domin icus "an dese zijde 75 
van de Swette aen een besloten stuk" (M 3 2. f. 53). 

2 1. 60, later 82 pm FC92 34-11-4 

Bijzonderheden: Identiek met de pl aats De Magere We ide. Afkomstig uit het koorgoed van de Oldehove 
besloeg de zate met landerijen in 1543 een oppervlakte van 60 pm, bestaande uit resp. 26 pm fennen, 
5 pm bouwland, een wei land bij "Ritsma wech" van 20 pm, 4 pm mieden op Dei numer ieuwland en 
4 pm op "Bilgaerstera yelandt genoempt die Caech" (= Keeg) (BB I, 70a). In 1534 legateerde Peter 
lansz Auckama deze plaats bij testament aan het koor van Oldehove. Zij was oorspronkelijk goeddeels 
e igendom van zij n schoonzuster Reynsk Doeckis. In 1511 was Ysbrandt l acops zoen de pachter van de 
Magere Weide (RvdA I, 82 .1). Hij werd in 1528 afgelost door Claes Peters, die aldaar in 1543 nog 
woonde. Wybe Lieuwes pachtte ten tijde van de Refonnatie deze " athe genaempt In de Magere Weijde" 
(M 382, f. 18). 

22. 3 pm FCI 34 3- 14-0 

Bij zonderheden: Vermeld als bouwland aan de Hoge Dijk, het Kortland. Dit land was in de fl oreenko
hieren niet terug te vinden. Het maakte waarschij nlijk deel uit van FC 134. Het behoorde tot het derde 
Pastorieleen of de vicarie van Oldehove, liggende bij Fi swerd en in 1543 5 pm groot. Het werd in 158 1 
gebruikt door Ysbrandt l acobs al erfgenaam van Jochum Obbis, "woonende opt nieul ant" (M 382, f. 
39). 

23 . 4 pm FC1 34? tl oreenvrij 

Bijzonderheden: In twee stukken , die evenwel niet zijn terug te vinden . De landerijen zijn vermoedelijk 
afkomstig uit het derde pastorieleen van Oldehove. 

24. 5 pm FC92 (ged.) tloreenvrij 

Bij zonderheden: In de 18de eeuw bouwland, afkom stig uit het sacrista leen van Oldehove en in 1543 
vermeld als 3,5 pm "op de Caegh" (toen wei land) met Pi eter Pietersz thoe Bilgaerdt als gebruiker (BB 
1. 6 1 b). In 158 I werd dit land (toen al 4,5 pm vermeld) door dezelfde persoon gepacht (M 382, f. 43v) . 

25. 2,5 pm FC 177 (ged. ) tloreenvrij 

Bij zonderheden: Het land vonnde éénderde deel van 7 à 8 pm en lag bij Taniaburen. Het was bezit van 
de twee pas toors en het sacristaleen van lijehove (BB I, 65b). Dit bouwland lag volgens de Geestelijke 
Rekening uit 158 1 "ouer di e hooge dyck in Taingiaburen" en schóot toen nog 1-0-0. De pachter was el 
Tijs Louws weduwe (M 382, f. 63v). 

26. 6 pm FCI32 2-7-0 

Bijzonderheden : Slechts I pm van dit land is afkomst ig uit geestelijk bezit, vermoedel ij k de eerste 
pas torie van Oldehove. De overige 5 pm zijn in 1689 door niaarneming van l oan van Sevenaer gekocht 
(Singels, 352a). Het land lag aan de Zwelte en is mogelijk identiek met de "anderhalue pondemate in 
Jacobs XV pondemate" die in 1543 worden vermeld (BB I, 60a; verg. Stadsplaats 6). 

27. 2,5 pm ? floreenvrij 

Bijzonderheden: Dit land maakte deel uit van het Langland, zuidelijk van Paffen rode. Het is afkom sti g 
uit het bezit van de tweede pastorie van Oldehove, in 1543 bediend door heer Piete r. De 2,5 pm 
"saedtlandt" lag te Bilgaard (BB I , 60b). Het werd in 158 1 gepacht door Tj ipke Jacobs als 2,5 pm 
"oud land liggende aenden middelwech". 

28. 1.5 pm FC l75? (ged.) floreen vrij 

Bij zonderheden : Volgen de Geestelijke Rekening van 1738 (M 385, f. 23v) een gedeelte van 2,5 pm 
land dat behoorde tot het eerste pastorieleen van Oldehove. We vinden het land in 1543 en 1581 terug 
als 2,5 pm en 2 e inzen "nieulandt met het eene eijndt aen de Hoge dijek" (BB J, 60; M 382, f. 32). 

29. 85 pm FC 135 (ged .) 2- 14-0 

Bij zonderheden: Het land lag onder Jel sum op de Keeg in de nabijheid van de Zwette. Blijkens het BB 
is het afkomstig uit het derde pastorie leen van de Oldehove (61a). Ln 158 1 pachtte Andri es Siercx "tot 
Wiswert" dit land dat toen 4 tl. schoot in de aanbreng (M 382, f. 39). 



76 30. 2.5 pm FC 135? (ged.) 0-25-0 

Bijzonderheden: Dit perceel bouwland is afkomstig uit de prebende van heer Jannys ( 1581: Maria 
Magdalenal een). Het werd in 1543 gepacht door Peer Hylbrandsz te Bilgaard (BB I, 63a) en in 1581 
door Even Siercx en Aeff. In 1658 werd erbij vermeld "omtrent de seven stappen". een en igszins 
crypti sche benaming die mogelijk betrekking had op de geringe breedte van het perceel. 

3 1. 3 pm FC 195 ? (ged.) 1-17-0 

Bijzonderheden: Vermoedel ij k een deel van FC 195 was d it bouwland liggende op de Keeg "by 
Wyswart " afkomstig van de vicarie van lijehove (heer Sybe) (BB I. 66a). Volgens de uit 1540 daterende 
Aenbrengh van Leuwerderadeel was het land oorspronkelijk bezit van Alle rt Doedes (Sierxsma) erven 
(Mol , Aenbrengh, 28.6). In 158 1 was het in eigendom bij het Sinte Barbaraleen te Nijehove. In 1738 
was het vrij van fl oreen, mogelij k vanwege sa menvoeging met een groter complex (M 385. f. 23). 

32. 3 pm FC 175 (ged. ) 

Bij zonderheden: Dit land aan de Hoge Dijk bij de Middelweg (Jelsumer Binnenpad) even voorbij 
Paffenrode is afkom stig uit het bezi t van het eerste pastorie leen van Oldehove. In 158 1 werd het gebruikt 
door Nel Matthijs Lows weduwe. Het werd later bij de grote zathe Fiswerd (FC 175) gevoegd, welke -
afkom stig uit het bezit van de Grauwe Bagijnen - bij de Reformatie in handen van de stad Leeuwarden 
kwam . 

33 . I I ,5 pm greide 
I l ,S pm bouwland 

FC I95a 
FC I03 

14-7-0 

Bij zonderheden: De landerijen zijn uit verschillende benefic iën afkom stig. Circa 15 pm werd in 158 1 
gepacht door Nel Tijs Lows weduwe te Bilgaard. Dit land, waarvan 4 pm op het Nieuwland lagen, 7 
pm aan de Ee en de resterende 4 pm onder Bilgaard, was toen eigendom van het Sint Jan Baptistaleen 
van Oldehove (M 382, f. 45). Dit leen behoorde in 1543 tot de prebende van heer Jelte en is in het BB 
terug te vi nden' als 4 pm zaadland op het Nieuwland , resp. 7 pm fenne op het Oud land en een 
"oudtl andts fenne" van 4 pm te Bilgaard (BB 1, 62a). Het restant ter grootte van 8 pm behoorde tot het 
pastorieleen van ijehove en het sacris ta leen van die parochie. De 2 x 4 pm werden in 158 1 gepac ht 
door Jochum Obbis e rven en IJsbrandt Jacobs als 8 pm en 10 e inzen land , "leggend op d ie Kaech" (M 
382, f. 66v). Volgens het BB grensden be ide laatstgenoemde percelen aan elkaar (65b. resp. 66a. 
onderste post). In het FC had di t complex ijehoofster land het nummer 103 . Het grensde ten noorden 
aan de Keegsdyk en ten oosten aan de Hoge of Stienserdyk . Het land was in 1543 in gebruik bij Jan 
Jansz, die we in de Aenbrengh van 1540 terugvinden als Jan Janszoon toe Popkemah uijs (Mol , 
Aenbrengh , 22. 1). De plaats Popkemahuis lag aan het ei nde van de Keegsdyk (FC 125) en was in het 
begi n van de 16de eeuw pri vébezit van heer Feddo van Oldehove (RveIA I. 77.2, zie ook BB onder 
Garyp). Dit Popkemahui s moet niet verward worden met het eigenlij ke Popkemahui s (deel FC 151 ) bij 
de Ee, ter plaatse van de latere cichoreiFabriek Bokma de Boer (het hui s daarvan werd in 1617 met 
tuinen, opsta ll en en 10 pm landerijen aan Bijuwck Camminga verkocht ; zie: GAL, fa miliearchieF 
Aebinga, inv. nr. 3) . 

34. 4 pm FC 175 (ged.) floreen vrij 

Bij zonderheden: He t land was afkomstig van de vicarie of derde pastorie van Oldehove. Het was blijkens 
het BB gelegen onder Vierhuis aan de Taniameer (61 a) . In 158 1 werd het gepacht door Dirk Pieters "tot 
Vierhuysen" (M 382, f. 39v). 

35 . 3 kg FC233 6-0-0 

Bij zonderheden: Deze 3 kg of 5 pm zij n afkomstig uit bezit van de eerste pastorie van de Sint Catha
rinakerk van Hoek. In 1511 worden ze reeds vermeld in het RegisTer van del/ Aanbreng als "2 koegras , 
van Her Dijtthio, in den Scolefenne" (Ibidem I , 7. 17). In 1543 gaat het om 5 pm bij Olde Galileën (BB 
I. 66b). In 158 1 pachtte Bitge Ypkes uit Leeuwarden d it land "naast Allart Brouwersfenne" (M 382, f. 
71 v). In de 17de en 18de eeuw stond het bekend onder de naam Schouw- of Schoolfenne. Het lag russen 
de Dokkumer Ee en de oude Lekkumerweg, iets zuidelijk van Snakkerburen. 

36. 7 kg FC225 7-0-0 

Bijzonderheden: Deze 7 kg vormen te zamen met de 7 van nr. 37 een stu k land van 2 1 pm, dat 
afkomsti g is van de pastorie van Sint Catharina. De landerijen onder dit nummer lagen aan het begin 
van de Zwarte Weg net buiten de Hoeksterpoort. Deze fenne lag "oppet oest van o lde Gali leën" (BB 1. 
67a). Vanwege de nabijheid tot de stad was hij in 1581 aan een vijftal grondgebruikers verpacht en 
blijkens de aanwezigheid van ene Aerent Woute rs gardenier a ls moes- of kooltuin in gebruik (M382 . 



f. 72v). Het land bl ijkt met nr. 37 in 1511 in een drietal stukken (3, 6. resp 3 koegangen) verpacht door 77 
Her Dynhio (RveLA I. 5.6. 7.12. 7.24). 

37. 7 kg FC226 6-24-0 

Bijzonderheden: Zie boven (nr. 37). Deze landen lagen ten oosten van het voorma lige klooster Oud
Gali lea (BB I, 67a). In 158 1 waren ze verpacht aan Yeble Hij lkesz backer. woonachtig op de Tuinen. 
Volgens de Geestelijke Rekening uit dat jaar lagen ze achter, d .W.Z. ten oosten van "olde Galeister 
appelhof' (M 382, f. 7 1 v; Schroor. "Kloks lag". 177). 

38. 10,75 pm (8 kg) FC268 5-0-0 

Bijzonderheden: Dit land lag ten oosten van de Camminghaburg. Het is identiek met de in het BB 
vermelde 12 pm achter Camminghaburg, die e igendom waren van pastorie en vicalie van de Sint
Catharinakerk (BB 1, 67a). In 158 1 werd dit land. toen opgegeven als 8 koegangen. gepacht door Sytze 
Wigles die op de ieuweburen woonde (M 382, f. 7 1 v). 

39. 16 pm FC269 3- 14-0 

Bijzonderheden: In de 18de eeuw viel dit land uiteen in drie stukken van 7, 3, resp. 6 pm. Van het 
geheel was 4,5 pm afkomstig van het sacristaleen van Nijehove. Het lag op Cambuursterhemrik. 
vermoedelijk op het meenschar onafgescheiden van landerijen van de Sint Catharinakerk en het Sint 
Anna Convent. Daardoor is de exacte ligging nauwelijks te achterhalen. In 1581 werd dit land door 
Tietze Jeltes, woonachtig bij het Lazarushuis (!), gepacht (M 382, f. 69). Het overige land was afkomstig 
van de patronesse van de Hoeksterkerk. Hiervan wordt 5 pm genoemd in het BB, liggende in de 
Deelfenne op Cambuursterhemrik. Van dit land waarvan Barber Aucke Rintkes weduwe in 1581 
pachterse was, werd toen gezegd dat het gelegen was "aent oudtlandts deel bij de Morck" (M 382, f. 69). 
In de Geestelijke Rekeningen van de stad komt het later voor als zijnde "gemeen en laag vliedland ". Het 
overige land (op Cambuurster meen schar) dat eveneens bij Barber Aucke Rintkes wed. in gebruik was 
moet, blijkens de (vage) form uleringen in de rekening van 1581 (f. 71 en 73) door haar zijn gepacht van 
de pastorie van Sint Catharina. 

40. 2 + I pm Lekku m FC25 1-0-0 

Bij zonderheden: Afkomstig van het sacristaleen van Nijehove. In 1543 wordt hiervan vermeld : "noch 
2 pondemate op Leccama Hemryck, naestlegers oppet noordt Ripperkercke landen, oppet swyd Teethe 
Albers (BB I, 66b)". In 1581 pachtte Doede Gerrits I pm op Lekkumerl and (M 382, f. 66) en werden 
de 2 pm op Lekkumer hemrik door Tietze Je ltez bij het Lazarushui s gepacht (id. f. 67). 

4 1. 16 pm FC267 (ged.?) 
FC214 (ged.) 

3- 14-0 

Bij zonderheden : Mogelijk een deel van de onder nr. 39 vermelde landen. Eveneens 16 pm in vier 
stukken. Circa 9 pm hoorde tot de zathe en landen (FC267. groot 37 pm) die de wedu we De Schepper 
in 1713 voor driekwart aan de stad Leeuwarden verkocht (Singels, 358). Die 9 pm waren wellicht 
dezelfde als de in 1543 vermelde 9 pm nielandt (lees : melandt) in HarnsterdeeI, bezit van het leen van 
heer Pieter (tweede pastorie van Oldehove) (BB I, 60b). Die bezat daarnaast nog 2 pm in Cambuurster 
deelsfenne. De herkomst van twee andere pm die hier onder vie len. is onbekend, maar ze lagen evenals 
de voornoemde 2 pm in de Deelsfenne. Tenslotte viel onder nummer 41 drie pondemaat land, afkomst ig 
uit de koorgoederen van Oldehove (getijden Reynsk Doeckes). Deze laatste landerijen werden onder een 
plaats te Vierhuis met FC2 14 gebruikt. Deze boerderij was bezit van de Cisterciënzer abdij Kl aarkamp. 
De landen omvatten een gedeelte van de in 1543 vermelde 8 pm mieden op "Kammingabuyerster landt" 
met als pachter Gerbrant Reynersz te Vierhui s (BB I. 69b). In de Aanbreng van 1540 staat dit land als 
9 pm aangegeven, getaxeerd op 2-7 -0 floreen (Mol. Aenbrengh, 26. I ). Het land werd in 1581 door Di rck 
Pieters te Vierhuis gepacht. 

42. 5 pm FC214 3-0-0 

Bijzonderheden: Zie het laatstgenoemde land onder nr. 4 1. In 1772 was sprake van dit land als liggende 
bij de Hengstekoppen in de BijlIe ten zuiden van de tweede wier (Geestelijke Rekening 1772 , f. 65). 

43. 37.5 pm FC272 10-0-0 

Bijzonderheden: Deze plaats aan het Kajverdijkje achter Cambuur komt uit de pastorie- en vicarie lenen 
van Sint Catharina te Hoek . De kern van het bezi t werd gevormd door de 15 pm land achter Cammin
ghaburg. plus 8 pm bij "d ie ieuwe Wech " (de in 153 1 aangelegde Zwarte Weg) (BB J, 67a). De 15 pm 
werden in 151 I door anne Claes van heer Ditthia en Philippus, resp. pastoor en vicaris van de 
Hoeksterkerk gepacht (RveLA I, 85. 1). In 1581 was Pieter Jantke de pachter van dit geheel, dat toen 32 



78 pm groot was. Naast de 15 pm "out Landt. leggende buyten Vliet, bij Gerrit Wybi s hoff' (d.w.z. het 
latere Oud Pan werk. FC280), huurde hij "thien pondematen out landt. liggende op hernserlandt 
(Harmswerderland, nu het noordelijkste deel van de wijk Camminghaburen) met het een eijndt aen den 
Morck", en tenslotte 7 pm "out landt leggende bij het tolh ui s [n de DijcJthorne" (M 382, f. 73). 

44. 36,25 pm FC265 24-0-0 

Bijzonderheden: Deze zate en landerijen waren afkomstig van zowel de pastorie al s de vicarie van de 
Sint Catharinakerk (Hoek). In 1543 was 20 pm, liggende op Cambuurster hem rik, bezi t van de pastoor 
van deze kerk, heer Frans (BB I , 66b). Daarn aast was 17 pm, resp. 9 en 8 pm fenland bezit van de 
vicarie van Hoek (BB I, 67b). Samen bezaten de pastoor en de vicaris in 1543 12 pm land achter 
Cammillghaburg (BB I, 67a). Het geheel was in 158 1 48 pm groot en in huur bij Barber Auckes Rintkes 
weduwe en Gerryt Willems. Blijkens de Geestelijke Rekening uit dat jaar waren zij onbekend met de 
exacte oppervlakte van de landerijen, schietende 24-0-0 (M 382, f. 73). Vermoedelijk waren de 
bovengenoemde 12 pm (8 kg) in het laatstgenoemde jaar in huur bij Sytze Wigjes zi n (M 382, f. 7 1 v). 
Wanneer we deze opperv lakte in mindering brengen komen we uit op circa 36 pm. [n de 18de eeuw 
werd de zate afgebroken en voegde men de percelen bij de in 17 13 aangekochte zate met FC267. 

45 . 20 kg 
II pm 
4 pm 

FC279 
FC288 
FC289 

18-0-0 
3-14-0 
1-14-0 

Bijzonderheden: In de 18de eeuw een huis of stelp bij de Poppebrug genoemd. Het land lag in 1700 
verspreid over drie FCnrs. , te weten 279, 288 en 289. De 20 kg onder nummer 279 waren afkom stig uit 
drie verschillende lenen. Een fenne van 9 pm "bijdt Vliet" en 4 kg in Vlietsterfenne "ouer hooch ende 
leech" waren in 1543 bezi t van het pastorieleen van Nijehove (BB I, 65a). Dit land werd in 1582 gepacht 
door Doede Gerrytsz, "woonellde tot Wilaerdt bij Gerrit Wybes hoff' en toen omschreven als 4 kg in 
de Vlietsterfenne plus 7 pm oudland "daer het huis op staet" . Het sacristaleen van Nijehove bezat in 
1543 3 kg in Vlietsterfenne (BB I, 66b). Genoemde pondematen werden in 1581 eveneens door Doede 
Gerrits gepacht (M 382, f. 66). Tenslotte viel onder FC279 nog 2 kg in Vlietsterfenne en een fen ne va ll 
9 pm die in 1543 toebehoorde aan de vicarie van ijehove ell al s llaastliggers in alle hoeken de pastoor 
van Nijehove en Bauck Wybes had (BB 1, 65b). Dit land lag eveneens in de Vlietstelfenne bij de 
Poppeweg, die mogelijk zijn naam heeft van Poppe Syeuweltsz die in 1540 dit land pachtte (Mol, 
Aenbrengh, 47.5). Tenslotte meldt de Geestelijke Reken ing in 1581 nog een stuk flo reenvrij land van 
4 kg in "Vliesterafenne aen die noorderzijde vall t Vliet" afkomstig van de Witte NOllnen en gepacht door 
Wlbe Jans (M 382, f. 104v). De landen onder FC288 vinden we in 1543 terug in bezit van het 
pastorieleen van Nijehove als I1 pm liggende op "Wlardera Hemryck" (BB I , 65a). In 158 1 was sprake 
van 1I pm mieden leggende op Wylaerster hemrick. Zij werden eveneens door de bovengenoemde 
Doede Gerrits gepacht (M 382. f. 63) . De landen onder FC289 vinden we in 1543 terug als 4 pm thoe 
Wlaerdt (BB !, 66b). In de Geestelijke Rekening van 1581 pacht Anna Thomas weduwe te Wil aard bij 
Gerrit Wybeshof dit land "leggende op Wilaerder Meenschar met het ene eyndt aen den Morck" (M 382, 
f. 66v). Dit laats tgenoemde land was afkom stig van het sacristaleen van Nijehove. 

46. 56 (30) pm FC295 floreenvrij 

Bijzonderheden: Het bekende Sint Vitus tichelwerk dat samenviel met het zuidoosten van de buu rt 
Schilkampen (Schroor, "Sint Vitus tichelwerk ", 6). De kern van deze zate en landen werd gevormd door 
het eigen lijke tichelwerk dat op patroonsland van Oldehove stond, vandaar ook de naam. De naam 
al szodanig vinden we voor het eerst in het Recesboek ui t 1538, compleet met verhuurbepalingen (GAL, 
F I , f. 149). Zowel hier als in het vijf jaar jongere BB (I. 73b) worden de kerkelanden niet nader 
gespecificeerd naar ligging en oppervlakte. In 1582 blijkt dat het land 7 kg groot is (M 383, f. 8v). Het 
grootste deel van het complex was in handen van het koor van Oldehove, te weten 17 pm "gelegen 
Tztvliet leech gebroocken landt" (BB I , 69a). Het was afkomstig van Tryn Peter Jansz weduwe en na 
de dood van Peter Jallsz Auckama in november 1534 in handen gekomen van het koor van Oldehove. 
Tenslotte behoorde in 1581 tot deze pl aats nog 8 pm "himricxmiedell , streckende noordwaarts ' t Gasthuis 
(SAG) en suytwaerts die Susterkens tot Tzummarum ", afkomstig uit het beneficie van Tzomme Ypes 
(M 382, f. 50). We vinden deze landen in het BB als 8 pm "mede en hoylandt gelegen op Huysume 
Henrick" terug (BB I, 64a). Het is duidel ijk dat deze pleats geleidelijk aan uit verschillende landen is 
opgebouwd. Kern van het bezit vormen de door Lou rens Renttiezoen in 151 I van resp. heer Johannes 
en heer Pieter "tho Oldehow" gepachte landen (RvdA I, 84.9). 

47. Lag onder Huizum 

48 . 7 kg FC316 5-0-0 

Bijzonderheden: Dit land is hetzelfde al s het latere Exercitieveld Achter de Hoven . Het blijkt uit drie 
verschillende Oldehoofster lenen afkomstig. In 1543 is sprake van een fenne van 9 pm achter het 
Blokh uis gelegen , de zogeheten Verdolven (afgetichelde) fenne (BB I, 60a), welke eigendom was van 

/ 



het eerste pastori eleen van Oldehove. Voorts wordt onder het derde pastorieleen vermeld éénderde deel 79 
van 5 kg "van welcken ander parten besiners zyn , meester Maerten (eerste pastoor van Oldehove. 
vermoedelijk onderdeel van de bovengenoemde 9 pm. M.S.) ende meester Pi eter" (de tweede pastoor 
van Oldehove. M.S.) (BB 1. 61 a). Deze mededeling valt moeilijk te rijmen met een opgave uit hetzel fde 
BB onder het sacri staleen van Oldehove. Dat bezat hier eveneens éénderde deel van "een cleyn fenne" 
liggende achter het Blokhuis "den Pastoeren, Vicarius (derde pastorie) ende Sacrista tsamelycken 
thoecomende" (BB I, 62a). In 158 1 was dit geheel in gebruik bij Sytthie Hilles "woonende buyten Sinte 
Jacobspoon" (Wirdumerpoort, M.S.). In het Regisler van den Aanbrellg is sprake van 9 pm fennen 
"eFtert blockhuus" die Johan nes Goch van "den principael Presters to Oldhoeff' pachtte (RvdA I, 3.2) . 

49. 4,75 pm (3 kg) FC300 3-0-0 

Bijzonderheden: Op dit (vm. Lijempf-)terrein in de binnenbocht van de POlmarge taat sinds kon de 
nieuwbouw van de Friese Pers. In 1543 staat dit land omschreven als koorgoed van de Oldehove, door 
Reynsck Doeclc.is tot onderhouding van de getijden nagelaten. Deze "fenne by Wirdumma alhier buyten " 
was destijds bij Peter Gerbrantsz uit Huizum in gebruik. Hij was 6 kg groOI. De andere helft was bezit 
van Peter Jansz Auckama (BB I , 69ab). Dit was het noordelijke deel (FC 298,299) dat zich tot aan het 
latere Tulpenburg uitstrekte. In 1511 werd het geheel liggende bij "Husuma diep" (Potmarge) gepacht 
door Sijword Scutemaker (RvdA I, 4.5) . In 1581 pachtte Willem Arentsz te Huizum deze fenne van 
toentertijd 7 kg "leggende buyten Sint Jacopspoort" van het koor van Oldehove (M 382, f. 2 1 v). Peter 
Jansz beheerde in 15 1 I dit land, naar wij aannemen, voor Reynsk Doeckis, de zuster van zijn vrouw 
Catharina. De man van Reynsk, Doeka Gralda, was tussen 1505 en 151 I overleden . Zowel Reynsk als 
Catharina waren dochters van Lange Simon (Allertsz), die in de jaren 1481 - 1505 deel van het 
stadsbestuur uitmaakte. 

50 tJm 80: Verschillende landen en zaten gelegen bu iten de Klokslag van Leeuwarden 

81. 37 (98) pIU FC267 7(38)-0-0 

Bijzonderheden: Deze landen achter Cambuur werden in 1713 uitgebreid met een zate en landen 
aangekocht door de stad Leeuwarden van de weduwe Albarti na de Schepper-van Pleuenberg (FC267 , 
37 pm, 7-0-0). Het eigen lij ke geestelijke bezit onder de zate met dit FCnr. gebracht, bedroeg 61 pm 
schietende in totaal 3 1-0-0. Volgens een rond 1780 door G. Yoorda opgemaakte "Staat der Landgoederen 
der Stad Leeuwarden, zo als dezelve in de Geestelijke Rekening worden verantwoord met de oplossing 
nopens de afkomst" waren deze landerijen identiek met de hierboven onder de stadsplaatsen met de 
nummers 38, 4 1 en 44 vermelde landen. 



80 9. Lijst van de goederen der drie Leeuwarder stadskloosters 
in de Klokslag 

Hel be treft hier een overz icht van hel bezi l van de Jacobijnen (of Dominicanen), de Grauwe 

Bagijnen en de Wille o nnen (of Dominicanessen), gebaseerd op de zogenaamde lijst der 

Quotisati egoederen (Sin!!els 277), welke in het kader van het octrooi van Fran van A nj ou d.d. 

18 mei 1582 bij loting verdeeld zij n over het Sint Antho ny Gasthui s, het Old Burger Weeshuis 

en de Stadsarmen (Stad Leeuwarden) . De q uotisatie of verdeling vond plaats op 24 j uli 1583 . 

Het Old Burger Weeshui s nam pas in 1596 de aan hem toegevallen zaten en landen in eigendom 

over. 

A. S int-Anthony Gasth ui s (SAG ) 

B. Old Burger Weeshuis (OBW) 

C. Stadsarmen (Stad) 

De landen en zaten: 

Al 78,5 pm FCl76 27-0-0 

Bijzonderheden: Deze zate was afkomstig ui l het bezit van het Sint Anna Convent der Grauwe Bagijnen 
(Fiswerd) van de derde orde van Sint Franciscus. Ze werd in 158 1 gebrui kt door Sierck Pieckesz te 
"Wiswen" (M 382, f. 9 1, 9 1 v). Het geheel bestond uit een fenne van ci rca 30 pm "leggende met het een 
eijndt an den vaart van den Ee". Daarnaast uit 8 pm nieuwl and in de Wielshorne aan deze zijde van de 
Zwette en 5 pm bouwland. wel ke aan de Hege of Stienserdyk lagen. Tens lotte hoorde bij de zate 35 pm 
hemrikslanden op het Oudland, "met het een eijndt an het Woudtl andt ende met het ander halfweech op 
de Hemricx landen". Deze laatste landen zij n niet terug te vinden, maar lagen vermoedel ijk op de 
Hu izu mer hemrik. 

A2 15 pm FC176 (ged. ) floreenvrij 

Bijzonderheden: Afkomstig uit bezit van het Sint Anna Convent. Het land lag tussen de Magere Weide 
en de Keeg dyk. In 158 1 was burgemeester Adgie Lambert de gebrui ker van deze 15 pm "nieu landt 
leggende bij dese bouengeschreuen IX pondematen" (zie A 5) (M 382. f. 92). Het land grensde aan de 
landerijen van de in 1553 door het SAG opgemeten "Klei ne en Grote Zaten" (FCnrs. 94 en 95) op het 
Nieuwland bij Bilgaard. 

A3 10 pm deel FCI76 en 149 

Bijzonderheden: Afkomstig uit het bezit van het Sint Anna Convent. In 1581 pachtte burgemeester Pieter 
Aerentsz deze 10 pm "by der Ye ende meede bij Wiswen " (M 382. f. 92v). 

A4 42 pm FC244 + 
Lekkum FC6. 
9 en 38 

floreenvrij 

Bij zonderheden: Dit compl ex landerijen is afkomstig uit het bezit van het Sint Anna Convent. Het 
bestond uit twee delen. Het eerste gedeelte lag dicht bij het (Oud) Tolhui s aan de Zwarteweg, het tweede 
gedeelte lag in het uiterste noordoosten van de tegenwoordige wijk Camminghaburen in een meenschar 
dat Ro endael heette. In 1581 werd het geheel gepacht door Johannes Symon , to llenaar (tolgaarder) op 
het Tolhuis. Van het geheel lag 12 pm bij het Tolhuis en werd het restant Rosendael genoemd (M 382, 
f. 93). In een uit 1599 daterend huurcontract werd het land meer specifiek aangeduid als liggend "ande 
Hoge Ti lle (de Hoge Brug) als in Rosendael" (V isser, Archieven SAG, nr. 111 7) . De laatste twee eeuwen 
behoorde het land bij de boerderij die het SAG op de hoek van het Kalverd ijkje en de Groningerstraat
weg bezat. 

A5 9 pm FC I76 (ged.) floreen vrij 

Bijzonderheden: Het land grensde aan of lag gemeen met het onder A 2 genoemde land en lag op het 
ieuwland ten zuiden van de Keegsdyk. Het was een deel van FC 176 of mogelijk van FC95. De 



laatste was de zogeheten grote, in 1553 opgemeten. zate van het SAG onder Bilgaard . In 1581 werd het 81 
land gepacht door burgemeester l elie Sybis "yder pondemaat voor 3 goudguldens" (M 382. f. 92). 

A6 4 kg FC42 (ged.) 

Bijzonderheden: Het land lag in de Krui sfenne, ter plaatse van de latere Landbuurt en was afkomstig 
van het Sint Anna Convent. Het werd in 158 1 gehuurd door burgemeester Adje Lambertsz (M 382. f. 
93v). 

A7 2 kg FC25 (ged .) 

Bijzonderheden: Afkomstig uit het bezit van het Sint Anna Con vent lag dit kleine strookj e land in de 
Sacklema- of Saakmafenne ten westen van de Papingafenne en ten zuiden van de Marss umerdyk. Het 
werd in 1581 door Pieter Harmens wagener gepacht (M 382, f. 94v). 

A8 40 pm FCI 74 28-0-0 

Bijzonderheden: 15 pm hiervan hoorde mede onder Lekkum FC39 en 6 pm op Cambuursterl and onder 
Lekkum FC9. Deze zate was oorspronkel ijk eigendom van de Witte onnen (Domi nicanessen). Tn 1581 
werd het geheel gepacht door Marten Nannes wonende te Fiswerd (M 382, f. 103v). De zate zelf stond 
te Bilgaard iets zuidelijk van Taniaburg op 11 pm land, waartoe tevens 8 pm "leggende bij Sierck van 
Doni a land" behoorden. Voorts behoorde tot het geheel IS pm "oldt maedt landt" bij het Tolhui s aan 
de Miedwei of Blitzaerderawey (zie Schroor, "Klokslag" , 174), die vermoede lijk uit een legaat van 
Hemma Oddazin afkomstig zijn. In dat geval betreft het hier de 16 pm te Harmswerd, die Hem ma en 
zijn vrouw Houck in 1509 van Lyuwa Rompta en Auck Peters dochter kochten (OFO TV , nr. 180). De 
6 pm op Cambuurster land, die eveneens onder deze plaats werden gerekend, zijn zo goed als zeker 
afkomstig van Hemma Oddazin. Hij kocht deze zes pm mieden op Kamminghabwrstra hemrick in 1507 
van Lyuwa Rompta en Auck Peters dochter (OFO IV, nr. 160). 

BI ca. 52 pm FC28 I 8-0-0 
( 1700: 13-0-0) 

Bijzonderheden: Het land is afkom stig van het Sint Anna Convent en werd in 158 1 gepacht door Feijck 
Taeckes weduwe, woonachtig te Wilaard, bij Gerrit Wibes hoff buiten Vliet (M 382, f. 89v). Het bestond 
uit een fenne "die ses of seeven koeyen mach voeden", bij Schilkampen gelegen. Voorts uit 6 pm 
woudlandsmieden, liggende bij het Langdeel en nog 26 pm mieden op Wilaarder hemrik. De boerderij 
stond aan de westzijde van Wilaarder terp. De kern van de p laats ( 11 pm meden en 6 kg) was afkomstig 
uit bezit van Jan Meijnerts zoen, die op I7 mei 1515 testeerde (OFO IV , 225). De plaats werd in 15 11 
gepacht door Janke Jacabs zoen (RvdA I, 83. 10). In 1659 kwam het OBW door naasting aan II pm land 
bij Schilkampen, de Schieringerfenne. Dit land was in de jaren 1638- 1644 in de verkoop gekomen uit 
het kloosterbezit van de Staten van Friesland. Het werd in 1606 gepacht door "Sypt Hommes bij het 
dray" , en was toen 10 pm groot. In 1580, vóór de Reformatie , stond het op naam van het Heili g 
Geestklooster te Bolsward ( ieuwland en Mol. "Kleasteropkomsten 1606/1607", 45; verg. Singels 3 12a: 
"Zeth ende draykant over de Colckemeer op Wylaarderabuyren") . Of het oorspronkelijk ook tot het bezit 
van dat klooster behoorde, is overigens zeer de vraag omdat het He ilig Geestklooster omstreeks 1580 
ook de goederen van de in 1572 verwoeste zusterkloostertjes van Tjummarum (Bethan ië) en Staveren 
beheerde. Het kan daarom ook zijn dat het land eerder deel uitmaakte van het bezit van Bethanië of (wat 
minder waarschijnlijk is ) dat van het zusterhu is te Staveren. 

B2 57 pm FC I73 22- 14-0 

Bijzonderheden: Deze zate en landen waren afkomstig uit het bezit van het Sint A nna Convent. Het land 
lag voor het belangrijkste deel onder Bilgaard . In 158 1 werd het gepacht door Rienck Wibes tot 
Wi swert. Het geheel bestond uit 30 à 3 1 pm oudland "leggende tot Wiswert" en 19 pm nieuw land 
eveneens bij Fiswerd gelegen. V00l1S behoorde 7 pm woudland bij de Merriedobbe onder Tytsjerk bij 
deze zate (M 382, f. 90v). Het geheel schoot in 1581 voor 23- 1-0 in de aanbreng. 

B3 II pm FCI08 5-1 4-0 

Bijzonderheden: Dit land afkomstig van het Sint Anna Convent werd in 158 1 gepacht door schepen en 
rentmeester Upke Gercx (M 382, f. 92v). Het lag in de nabijheid van de landerijen onder A2 en A5 
beschreven, m.a .w. op de Keeg. 

B4 13 pm FCI21 8-11 -8 

Bijzonderheden: Het land was afkomstig uit bezit van het Sint Anna Convent. Het werd in 1581 gepacht 
door Meinert Wygers, bouwmeester der stad Leeuwarden , en lag op het ieuwland, "op d ie Kaech" met 
het ene e ind aan de Zwette (M 382, f. 89v). 
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B5 8 + 2 pm Lekkum FCn 4-7-0 

Bijzonderheden: De stukken land waren afkomst ig van het Sint Anna Con vent en lagen d irec t ten 
noorden van het T o lhui s aan de Bonkevaart . De 8 pm werden in 1581 gepacht door Sybrant Riencks. 
De res te rende 2 pm waren in hu ur bij Tietze Jeltes woonac htig bij het Lazarushuis en werden aangedu id 
als liggende "op Hernserl andt" (Harmswerder hemrik-M.S ) (M 382. f. 93). 

B6 14- 15 plll (8 kg) FC3 10-0-0 

Bijzonderheden: Dit land lag tussen het tegenwoordige Paleis van Justit ie en de Langeillarkt traat. Het 
was afko mstig van het Sint Anna Convent. Een klein gedee lte (2 pm) lag in het westen van de 
Janthiemafenne en maakte later deel uit van de 7 pm die het OBW onder FC I 0 bezat (z ie B7). De 
landerijen waren afkom stig uit het bezit van het Sint Anna Con vent en werden in 158 1 in drieën 
verpacht. Hylck Yedes buyten Sint Jacobspoort (Wirdumerpoort) pachtte 2 kg in de Janthiemafenne (M 
382. f . 94). Re iner Meulder, wonende bu iten de HoeksterpOOIt, pachtte 2 kg in de Heenthiam afenne. het 
restant, dat "C leen fenthi e naest aen het verlaets huis" werd genoemd, werd in 1581 door de pred ikant 
Wilhelmus Steenwijck gepacht (M 382. f. 94v). 

B7 7 pm FCIO 7-0-0 

Bijzonderheden: Van dit land afko mstig van het Si nt Anna Convent werden 3 kg gepacht door Fe ijck 
Taeckes weduwe (zie BI ). Het lag in de Janthiemafenne. Daarnaast worden 2 kg in de Galgefenne 
genoemd. gepacht door Ste ij n Entesweduwe. 

C l 105,5 pm FCI75 11-0-0 

Bijzonderheden: Een grote pl aat in Bilgaard gelegen, genaamd Fiswerd en afkom stig van het Sint Anna 
Convent. Hij werd in 158 1 gepacht door Wibe Wibes en zijn vrouw Frouck (M 382, f. 9I v) . Kern van 
het bezit vormde ruim 15 pm bouwland. terpland , "daer het hu i mede op taet". Van he t land lag 22 
pm in de nabijheid van het To lhuis en voorts 7 pm nie uwland op de "zuider Keech meenschar". De 
overi ge mi eden lagen in de nabijheid van de boerderij . 

C2 4 ,25 plll FCI4 1 5-0-0 

Bijzonderheden: Afkomstig van het Jacobijnerklooster, lag dit land ruwweg tussen de Are ndstuin en het 
latere Rengerspark . Het land was in 1581 in eeuwige pacht bij de Wine onnen e n mat toen 9 kg 
waarvan door aanl eg van de Wissesdwi nger een groot stuk zou verd wij nen. In het laatstgenoemde jaar 
werd 6 kg gepacht door burgemeester Pieter Aerents (Arendstuin I) en 3 kg door de predikant Wilhelmus 
Steenwijck (M 382, f. 75). 



lIl. Concordans tussen 
Reëelkohieren en Floreenkohieren 

1. Inleiding 

Van (1711-) 1713 tot 1804 werd in Friesland de zogeheten reële honderdste penning 
of reële goedschatting geheven. De belasti ng werd jaarlijks geheven van de 
bebouwde en onbebouwde eigendommen. Aanvankelijk was het de bedoeling de 
goederen voor 1 % van hun waarde aan te slaan. Uiteindelijk koos men de huur
waarde als basis, waarbij de huurders de vierde penning van de huurwaarde van 
ongebouwde eigendommen en de vijfenhalfde penning van de gebouwde eigen
dommen moesten betalen. De floreen mocht worden afgetrokken, terwijl de huurder 
de belasting van de huur mocht afhouden .137 Iedere eigenaar of gebruiker moest 
exact opgeven met hoeveel lands- enJof dijksfloreen zijn onroerend goed bezwaard 
was. Tegelijkertijd diende ook te worden aangegeven hoeveel "weezentlyke huur" 
er overbleef na aftrek van de florenen. De reëelkohieren (RC) vormen daarom voor 
onze kennis van de 18de eeuw een welkome aanvullende bron op de floreenkohie
ren. Ze vermelden de eigenaars en gebruikers, de aard en de huurwaarde van alle 
percelen, bebouwd en onbebouwd, ofschoon er gelijk de floreenkohieren eveneens 
sprake is van complexen van percelen. Anders dan in de floreenkohieren worden 
in de reëelkohieren geen naastliggers vermeld. Niettemin bieden zij interessante 
aanvullende informatie over het grondgebruik, terwijl ze voor de bebouwde delen 
van de Klokslag veel gedetailleerder zijn dan de floreenkohieren . 

De reële goedschatting of kortweg het Reëel werd, in tegenstelling tot de 
Landsflorenen, zowel binnen de stad als in de Klokslag geheven. Van Leeuwarden 
is een zeventigtal kohieren voor de periode tussen 1716 en 1804 overgeleverd. Ze 
bevinden zich uitsluitend in het Rijksarchief in Friesland. 138 Deze kohieren zijn 
per jaar verdeeld in 14 hoofdstukken , waarvan de eerste tien conesponderen met 
de espels, dus met de eigenlijke stad.139 Deel lla bevat de opgaven van Camstra
buren inclusief Oldegalileeën, deel 11 b Schilkampen en het Noordvliet, deel 12 het 
Zuidvliet, en de beide laatste delen , 13 en 14, de zogenaamde Landen. Deel 13 
bevat de landen liggende op het Nieuwland en het overgrote deel van Bilgaard. Een 
klein deel van Bilgaard en het restant van de Klokslag, met uitzondering van de in 
de delen ] 1 en 12 behandelde gedeelten, staat in deel 14 vermeld. Per deel is sprake 
van een doorlopende nummering, die telkens opnieuw met 1 begint. Wel 
verspringen de nummers in de oudste kohieren regelmatig ten opzichte van elkaar, 
zodat het oppassen is bij de onderlinge vergelijking. 

In FC1728 staan de nUrrlmers uit RCl730 140 bij de verschillende floreennum
mers opgetekend. Omdat dit het enige FC is waar zulks het geval is, hebben we 
voor de vergelijkbaarheid een concordans van beide reeksen FC- en RC-nummers 
opgenomen. Zij kan als leidraad dienen voor verder onderzoek. Tegenover de 

137 Tegenwoordige Staar, IV. 372-383. 

138 RAF, Arch ief der Staten van Friesland 1580- 1795, inv .nrs 4134-4 192. 

139 De verdeli ng over de wijken is als volgt: deel 1- Oost-Hoeksterespel; 2 - Oost-Keimpema-e pel ; 
3 - Keimpema-espel; 4 - West-Keimpema-espel; 5 - Zuid-Oldehoofsterespel; 6 - Noord-Oldehoof
stervespel; 7 - West-Minnema (soms: assause) espel; 8 - Minnema-espel ; 9 - Oost-Minnema
espel; 10 - West-Hoeksterespel. 

140 RAF, Archief Staten van Friesland 1580-1795 , in v.nr. 4139. De overige kohieren bevinden zich 
onder inv.nr. 4134-4 192. 

83 



86 Fe Re Fe Re Fe Re Fe Re 

164 133, 134 209 10( 14) 253 2 17( llb) 298 66( 14) 

165 135 2 10 10( 14) 254 204b( 11 b) 299 67(14) 

166 136 2 11 8( 14) 255 201 ( ll b) 300 68( 14) 

167 137 212 9( 14) 256 20 1( ll b) 301 69( 14) 

168 138 213 10(14) 257 205( llb) 302 190( 12) 

169 148Y2 2 14 II ( 14) 258 206( Il b) 303 191 Y2( 12) 

170 139 2 15 8( 14) 259 204( ll b) 304 189( 12) 

171 76 2 16 13( 14) 260 2001202 ( I I b) 305 70( 14) 

172 140 2 17 14/1 5( 14) 261 207( llb) 306 72(14) 

173 141 2 18 55?( ll a) 262 39(14) 307 7 1( 14) 

174 142a 2 19 55?(l1 a) 263 40( 14) 308 73( 14) 

175 142b 220 16( 14) 264 41 ( 14) 309 74( 14) 

176 142c 22 1 56?( ll a) 265 42( 14) 310 75( 14) 

177 ? 222 57?(lla) 266 43( 14) 3 11 76( 14) 

178 149 223 17( 14) 267 44(14) 3 12 77( 14) 

179 149 224 18( 14) 268 45( 14) 3 13 78( 14) 

180 144 225 19( 14) 269 46( 14) 3 14 79(14) 

18 1 145 226 19( 14) 270 47(14) 3 15 80( 14) 

182 144 227 20(14) 27 1 3 1 ( 14) 3 16 8 1(14) 

183 146 228 2 1( 14) 272 48(14) 317 82( 14) 

184 150 229 22(14) 273 3 1(14) 3 18 83( 14) 

185 151 230 23( 14) 274 50( 14) 3 19 84( 14) 

186 152 231 24( 14) 275 51(14) 320 138( 12) 

187 153 232 25(14) 276 17/l 8( llb) 32 1 85( 14) 

188 Jelsum 233 26(14) 277 14(11 b) 322 139( 12) 

189 I 48Y2 234 27(14) 278 52( 14) 323 140( 12) 

190 I 48Y2 235 28(14) 279 44/48(14) 324 87( 14) 

19 1 158 236 29(14) 280 53/84( 14) 325 88(14) 

192 159 237 30(14) 28 1 54(14) 326 89( 14) 

193 159 238 31( 14) 282 50( 14) 327 90( 14) 

194 2(14) 148Y2 239 31( 14) 283 55( 14) 328 9 1(14) 

195 160 240 32(14) 284 56( 14) 329 92( 14) 

196 I( 14) 24 1 33( 14) 285 57(14) 330 93( 14) 

197 2(14) 242 34(14) 286 89( 14) 331 147( 12) 

198 2(14) 243 35( 14) 287 58( 14) 332 94(14) 

199 2( 14) 2431;2 Lekkum 288 59(14) 333 95( 14) 

200 3(14)* 244 Lekkum 289 60(14) 334 96( 14) 

20 1 3(14)* 245 225( llb) 290 6 1 ( 14) 335 94(14) 

202 2(14)* 246 220( llb) 29 1 62( 14) 336 97( 14) 

203 4( 14) 247 228( 11 b) 292 Tietj erk 337 98( 14) 

204 5(14) 248 36( 14) 293 Tietjerk 338 99( 14) 

205 6(14) 249 37( 14) 294 63( 14) 339 100( 14) 

206 154(13)* 250 38( 14) 295 64( 14) 340 101 ( 14) 

207 7( 14) 25 1 2 18( llb) 296 65( 14) 340Y2 101 ( 14) 

208 10(14) 252 2171;2(11b) 297 66( 14) 34 1 Huizurn 

* - tevens 148Y2( 13) 

-



Bijlagen 

1. Beneficia officia ecclesiae et proventus eorum in Oestergoe 

Het eer te gedeelte van dit overz icht uit het Beneficieboeck van Leeuwarden (GAL, 

Archief Stadsbestuur 1426-1811 , inv.nr. M 380) werd reeds uitgegeven door M .P. van 

Buijtenen in diens studie over de St. Vitus van Oldehove, bijlage XYll (pp. 163-165). Zijn 

pub licatie betreft a lleen de opsomming van de Oldehoofster pastoriën, de vicarie , het 

Canterleen en he t sacristaleen. Wij publ iceren hier het vervolg . He t eerste part daarvan , 

met de uiteenzetting over het kapittel en he t personaat van Mariëngaarde is een he rhaling 

in de oorspronkelijke tekst. Het overzicht gaat daarna verder met het leen van heer H ayo 

Dominici. Dat leen heeft echter geen betrekking op de eerder genoemde zes canonikaten. 

Bij enkele posten zijn in de marge kanttekeningen geplaatst. Wij he bben deze tussen 

vierkante haakjes [] in de tekst gevoegd. 

Capitulum Cathedralis Ecclesiae ad Sanct um Yitum Leovardi ae in Oldehoef habet sedecim canonicatus, 
dicem ex Mariengaerdt et sex ex Oldehoef. quorum illi decem pro prebendis sui s habent bona abbatiae 
quondam de Mariengaerdt: sex vero sui qui sque proventus beneficii , quod in dignitatem canonicalem 
erectum est. Omnes vero canonici ord ine praeter epi scopum per hebdomadas summam missam celebrant 
et si ngulis hori s canonicis ac summae missae intere se debent , iidemque summae missae in fes tis praeter 
decanum et archidiaconum inserviunt. Omnesque epi scopo iuxta bullam ass istere debent. Item per totum 
annum exceptis solemnibus octavis habet vigili as pro defunctis feria quarta et sex ta. 

De sex canonicatibus ex Oldehoef 

Personatus ex Mariengaerdt proveniens habet cu ram animarum dirnidiae civitatis, incipiendo a Cathedrali 
Ecclesia per septentri onem versus orientem, usq ue ad ponam Sanctae Catharinae, et hinc rursus usque 
ad forum pi scarium ad latus dextrum, et inde per fossam usq ue ad plateam vulgo vocatam di e Suypsleeg, 
et rursus a Cammingahome versus occidentem per fossam quae praeterflu it aedes questoris usque opte 

yeuwestadt e regione al tae dom us, a qua excl usive ab utroque fossae latere usque ad ponam Deiparae 
virgi nis versus Eccles iam Cathedralem cum omnibus plateis hinc inde comprehensis et annex is. [Sol et 
haec ponio vulgo vocari Oldehoeffster espel et Hueckster Espel] Atque haec quod ad sacramentorum 
administrationem atti net, scilicet eucharistiae et extremae unctionis. Deinde habet quatuor principalioribus 
festis matutinum sermonem et matutinam mi ssam quae canitur. Quod vero ad caetera peninet. videlicet 
concionem, matrimonia, sepulturas, bapti smum, habet singuli s mensibus duas septimanas. 

Dominus Hayo Dominici, a li as organopaeus, habet praebendam quae vocatur domini Tzalingi 
praebendari i in Marsum, utpote ab il lo fundata super altari Sancti Obeni. Et habet si ngulis hebdomadis 
tres missas, cum una vigilia nonem lectionum. Et est libera, valens annue praeler domum septuagi nta 
duobus flo ren is. Cuius coll atio pertinet ad duos superiores pastores in Oldehoef cum priore 
Domin icanorum et duobus aeditui s Sancti Yit i. 

De alii s praebend i eiusdem Eccles iae Cathedrali s 

Dominus Tyummo habet Liberam praebendam trium singulis septimani s mi ssarum, valens octaginta 
aureis. Coll atio peninet ad proximos consanguineos fundatori s de consilio duorum pastorum in 
Oldehoef. Et est presbyteralis, cum aliquot vigilii s ut latus patet ex fundatione, quae est apud dominum 
Ivonem, pastore et decanum . Et quia non apparuit duabus postremis vicibus quibus vacavit quispiam de 
sanguine, coll ata est ab epi scopo de consilio dictorum pastorum. 

Domi nus Gerbrandus Benedicti Leovardiensis habet praebendam Sancti Johannis. Et habet unam ex 
tribu mi ssas in exequiis. Item in tricenario et anni versario quando poniones offeruntur, debet celebrare. 
Et est ponionista in pane et butyro quae offeruntur in funera libus panem habet. Debet etiam 
principalioribus fes ti s, praecipue Paschae. confessiones audi re. Habet domum cum hono et valet 
septuaginta florenis. Coll atio vero pert inet ad senatum Leovardiense. 

Est aliud benefic ium ad altare Sancti Job, habens domum et hortum, et facile valet septuagi nta aureis, 
sub onere tri um missarum in hebdomada, cuius pos essor nunc est Everhardus Delvaille, filius magistri 
Antonii Delvaille consiliarii. 

87 



88 Item libera praebenda ad altare QualUor Coronatorum. habens onu u'iu m missarum in hebdomada: 
duarum in Cathedra I i Ecclesia et unius in Hospitali . [Hic melUitur re patroni] Habet domum et valet 
praeterea quadraginta floreni . Conferunt eam Nicolau et alii de Burmani a et prefecti Hospitali Sancti 
Antonii Leovard iensis. Cuiu s possessor nunc est fi lius Cornelii Mes cultrarii Leovardiensis. 

Rursus benefici um ad allare Mariae Magdalenae habens onus trium mi ssarum et dom um in qua mll1c 
pater Gabbo habitat, et valet quinquaginta aureis. Possessor est Wilhelmus, fi lius doctoris Johanni s 
Medici. Senatus Leovardiensis confert. 

Posu'emo beneficium ad aJtare Sanctae Annae similiter habens onus trium mi ssarum. et val et septuaginta 
aureis. Cuius possessor est Jacobus Alberti , fi lius consulis Leovard iensis. 
Cuius sunt coll atores pro prima vice joncker Claes de Bourman ia. allera Gercke Jorys haeredes. DicilUr 
olim habui sse domum in eo loco qu id est prope hortum Bourmani a ad orientem, quae solet appelari heer 
Govarts huys . 

Sancta Catharina Leovardi ae 

Pastoratus valet centum et vlg ll1tl aureis florenis annue . Yicari a valet centum florenis aureis. Debent 
vicissim seu altemi s septimani s onera pastoralia subire et omni bus diebus Domin icis et fes ti vis similite r 
di ebus Mercurjj et Yeneris mi ssam vicissim celebrare. Patron us habet tan tum duodeci m aut tredec im 
fl orenos aureos . 

Sacellum Sancti Jacobi Leovardiae 

Unica est praebenda Sancti Jacobi quae habet undecirn pondemensuras novae lerrae in pago Boxum ultra 
pontem. Et valet faere annue vigi nti quinque floreni s et dom iniculam quandam angularem quae annue 
elocatur faere decem aureis , sitam in pl atea domini Jacobi. Dei nde habet solaria, videlicet unum fl orenum 
ex domo quandam e regione domus civicae quam nune inhabi tat icolaus Cleuting notarius. Item habet 
tantundem ex domo ibidem sita quam nunc inhabitat magister Nicolas Mamminga advocatus. Item 
tantundem ex domo vicina quam inhabitat vidua icolai teemsmaker. item ex domo quam inhabitat 
Aernt Harderwijk notarius tantundem. Item octodecim stuferos ex domo proxima qua olim fuit Francisci 
Lanii. Item ex vicina domo angul ari quam inhabitat Hansken int Eemder Wapen viginti slUferos. Item 
ex domo commendatoris Schotensis op Eewal vigi nti unum stuferos minus duobis obuli s. Item deeem 
stuferos ex domo quam olim possedit Swarte Aerent, inter pontem die Brol ende dye Waege, quos sol vit 
Michiel Melys. 

[Solet prebendarius habere a eivitate ingulis septimanis panem et een faute butyri ex Hospitali , prout 
fertur. Possessor huius est Johannes Fungeri. clericus studens Lovanii . Et habet singulis septimanis unam 
missam. In festo Jacobi debet cantare missam et ex consuetudine tunc ibi predicatur et in die Sancti 
Laurentii. Testamentum dicitur esse apud Jacobum Reyners consulem. Et senatus Leovardiensis confert] 

Hospitale Leovardiense 

Habet annue mille sexcentos et quinquaginta octo carolinos, octodeci m slU fe ros et quatuor obu los, prout 
patuit ex computu anni 1572. 

Chorus ecclesiae Sanct Viti 

Habet annue sexcentos florenos aureos. 

ova Curia ijehoeve 

Habet pastoratum qui faere valet centum et sex floreni s. Et habet dom um cum horto. Et quod ad 
conciones et missam attinet, habet tertiam hebdomadam, sed solus ad ministrat sacramenta et summa 
festa. Diebus Jovis et Yeneris celebrant vic issim missam et cantant laudes de Yenerabili Sacramento et 
Sancta Cruce. Confert communitas. 

Sacristia habet s imili a onera praeter acramentorum admini strationem, et solet habere custodiam, valetque 
septuaginta florenos vel circiter. Et est applicata nunc ad tempus Eccles iae. Communitas etiam confert. 

Yicaria habet nunc tertiam hebdomadam ut Sacristia. Cuius possessor est Johannes icolai Breda. 
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2. Articulen ende conditien waerop de commissarissen 

van den raede der stadt Leeuwaerden verpachten 
de geestelicke goederen der selver steede 

Ontleend aan de rekeningen van de geestelijke goederen der stad Leeuwarden van de jaren 158 1 
en 1582, GAL, Arch ief Stadsbestuur 1426-1 8 11. in v. nr. M 382, f. 3-4. 

[n den eersten dat de pacht gedueren zal den tijt van een jaer weesende, dit jaer XV" LXXX] inne te 
gaen Petri ad Cathedram ] 581 ende te ex pireren op den selven Petri avent in den jaere XV" ] 582, te 
weeten dat men de landen van Petri aff tot meij ongeerdt sal laeten, om des meijs de possessie an te 
vaerden . 

Dat de pacht sal betaelt worden deene helft op Jacobi ende dander helft op Matthei daegen , in vrijen 
schadelosen gelde, van allen ongelden , behalven alleene tgeene bij uuytschri vinge van den Hove den 
grontheeren te laste gelecht sal worden. 

Alles onder alsulcke hypoteecken als nae rechte daertoe staen ende bovendien met hypotecat ie van alle 
der pachters andere goederen met, in ofte op de te verpachtene parchelen zij nde. 

Sullen oick die pachters, ges eten buyten de jurisdictie deeser steede, executabel weesen den jurisdictie 
der selver steede om doer commissie van den gerechte der voors. steede metterdaet geexecuteert te 
mogen worden, sonder voorgaende condemnatie. 

Alsoeck deselve die binnen de jurisdictie der voors. steede geseten zijn, sullen geexecuteert worden 
sonder daerop condemnatie te versoecken. 

Dat de pachters heuren pacht nyemants en sullen moegen overdraegen sonder consent van den voors. 
raede. 

Dat mede de pachters geene landen sullen moegen breecken, om te ploegen ofte boulanden te maken 
buyten consent van den raede voors. 

Dat oick alle de geene, an den welcken men tsal versoeken, geholden sal weesen voor zijnen pacht borge 
te stellen tot allen tijden int jaer soo wan neert an hem versocht sal worden. 
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90 Geraadpleegde archivalia 

RAF: Rijksarchief in Friesland, Ie Leeuwarden 

FC: Floreencohieren Leeuwarden 1700-1798. Archief Staten van Friesland 1580- 1795, in v.nrs. 3258-
326 1. B: de afkorting FC wordt ook gebruikt voor: fl oreennummer. 

RC: Reëelcohieren Leeuwarden 17 16-1804. Archief Staten van Friesland , 1580-1 795, in v. nrs. 41 34-4 192. 
SC hs: Handgeschreven stemcohieren, Stadhouderlijk archief. inv .nrs. 258-260. 
Schoorsteentelling Leeuwarden 1606, Archief Rekenkamer, in v. nr. 14a. 

GAL: Gemeentearchief Leeuwarden 

Acten van den Hofs-Comm issaris mr. Anthonius Del Vaille, omtrent de Regten en Verpligtingen der 
verschi llende onderhoudspligtigen bij de voorgenomene slatt ing van de Ee in 1561-1565. Archief 
tadsbestuur 1426-1811 , inv.nr. M 704. 

Beneficieboeck der stede Leeuwarden 1580, Archief stadsbestuur 1426-1 81 I, inv.nr. M 380. 
FC: Floreencohieren Leeuwarden 1700- 1798 , Archief stadsbestuur 1426-1811 , inv.nrs. M 672-682; 

Floreencohier Leeuwarden 1828, Secretarie-archief 18 11-1 850, inv.nr. 643: Floreencohier 
Leeuwarderadeel 1858, Archief Leeuwarderadeel 151 1-1943, D 17-7. 

LB: Liber Beneficiorum 1580, Archief stadsbestuur 1426-1 8 11 , inv. nr. Singels 269. 
M 382, 383 en 385: zie de Rekeningen van de geestelijke goederen der stad Leeuwarden , voor resp. de 

jaren 158 1-1582, 1582-1583 en 1738. 
OA T: Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel, Archjef 11, Gemeentelijke kadastrale archieven in 

Leeuwarden en Leeuwarderadeel 1832- 1970, kad .gem. Leeuwarden, I. 
Reg.: Register van de aanmerkelijke Resolutien genoomen bij de Agtbare Magi straat of Magistraat en 

Vroedschap der stede Leeuwarden sedert den l aare 1642 opgesteld bij dr. Nicolaas Arnoldi, 
Archief stadsbestuur 1426- 1811 , in v.nr. K 37b. 

Register van de huur en van den aanbreng van de landen rondom de stad Leeuwarden ge legen I 528?-ca. 
153 1, Archief stadsbe tuur 1426- 18 11, inv .nr. Singels 166 a-do 

Registers van de opbrengsten van de belastingen in de drie uitburen Nijland, Kammingabuurt en 
Bilgaard 1525, maart 26, tot 1526, augustus 14, Archief stadsbestuur 1426-1 8 11, inv.nr. L 8 1 a-co 

Rekeningen van de geestelijke goederen der stad Leeuwarden 1580-1583. Archief stadsbestuur 1426-
18 11, inv.nrs. M 38 1-383 . 

Rekening van de geestelijke goederen der stad Leeuwarden, 1693-1714, Archief stadsbestuur 1426- 181 1, 
in v. nr. M 629. 

Rekening van de geestelijke goederen der stad Leeuwarden, 1738, Archief stadsbestuur 1426-1811 , 
inv.nr. M 385. 

Res.: Resolut ies van Raad en Gezworen Gemeente, Archief stadsbestuur 1426- 18 11, in v.nr. K 37. 
Staat en Respecti ve Beschrij vi nge van de tegenswoordige gesteldheid van de Pl aatsen en Losse Landen 

der stad Leeuwarden in den Jare 1772 opgesteld na de nieuwe nUlllmers , Archief stadsbestuur 
1426- 18 11, inv.nr. M 639. 

Stukken betrekking hebbende op Geestelijke Goederen in Leeuwarden in het algemeen 1507- 1810. 
Archief stadsbestuur 1426- 18 11, in v. nr. L 36. 

Stukken betrekking hebbend op de goederen van Sint Vitus van Oldehove 1482-1655 , Archief 
stadsbestuur 1426- 18 11. inv.nr. L 37. 
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Afkortingen 93 

admini strateur adm. kinderen kindn. 
advocaat adv. koegang kg. 
bestaende best. lui (j )tenant It. 
beswaert besw. mad(t) m 
bruycker br. majoor maj. 
brigadier brig. meester mr. 
broeder(s)(en) br(s)(n). mevrouw mevr. 
burgemeester burgemr. monseigneur monsr. 
bysitter bys. nomine curaLOris nom.cur. 
capite in cap. nomine liberorum nom.lib. 
col(l)onel col. nomine uxoris nom.ux. 
commandeur comm. notaris not. 
competerende comp. Old Burger Weeshui s OBW 
coopman coopm. ontfanger ontf. 
cum socii s c.s. ontvanger ontv. 
cum suis c.s. overste ov. 
cum socio c.s. pare d)t, voor 1/3 part 1/3 ( 1/4 etc.) 
cum uxore c. ux. persisteert persist. 
curator(en) cur(n). pondemaat pm. 
curator(i)( e)s cur(i)(e)s. pre a )edikant pr(a)ed . 
dachmad( t) d procuratie proc . . 
deel, voor 1/3 deel 1/3 ( 1/4 etc. ) pro f( f)essor prof. 
doctor dr. quo ad legitimam quo ad legit. 
dominee ds. raad ordinari s raad ord . 
dominus ds. raadsheer raadshr. 
edel(e) ed. ritmeester ritmr. 
eiU)genaer eiU)gnr. roede 
ende en secretaris secr. 
erfgenamen, erven erv. Sint Anthony Gasthui s SAG 
geb(o)oren geb. streckende str. 
gebruyckt gebr. streckende van tot aen / 
gedeputeerde gedep. streckende uyt LOt in / 
geeste lijk geest. sustineert sustin . 
gelegen gel. ta(m)(n)quam t.q . 
genaemt gel1JTIt. testament test. 
generael gen. tot aen, tot in / 
grietman grietm. uytgangh, uitganck uitg. 
half, voor de helfte 1/2 usufructuarius usufrs. 
heer(e)(n) hr(n). voornoemd voorn. 
hopman hopm. voorschreven voors. 
hom leger homl. vrijheer vrijhr. 
huiU)svrouw hvr. vroe(d)tsman vroe(d)tsm. 
in qualitei(j )t in qual. vrouw(e) vr. 
insisteert insisl. weduwe wed. 
jon( c )k(he)er jr. wegens weg. 
juffer juffr. zalige z. 
juffrouw juffr. zuster(s)(en) zr(s)(n). 
jure patri ae potestati s jure patr. pot. 
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*32: 

*36: 
*39: 
*45: 

*47: 
*48: 
*54: 
*55: 
*56: 

*L \: 
*L2: 

*L3: 

**L3: 

*L4: 

*L5: 

*L6: 

*L8: 
*L9: 

*LIO: 
*L1I : 
*L12: 
*L1 3: 

** L1 3: 
*L14: 
*LI5: 
*L16: 
*L17: 
*L1 8: 

FC 1850: "Deze zathe betaalt nog Ie Terkaple op nr. 28 der losse landen van het GROOT 
BUTIERBOSCH, afkomstig uit deze zathe". 
FC1850: B473 = hooiland het FOKKESCHAR. 
Sjoch foar dizze sate, ANDRINGA. en foar oare goeden fan de famylje Andringa: Y. Brouwers 
e.a .. Andringa. Geschiedenis van de verschillende families Andringa van 1450 101 heden 
(Ljouwert 1983) 36 e.v. 
FC 1850: zathe zonder huis, PREBE DELEEN of A DRINGALEE genaamd; B453 = 
hooiland op de KAMP aan her DEEL. 
FC 1850: Akkrum C 197 en Ter A I = hooiland op de HOEK van het eerdeel aan de Meinsloot. 
FC 1850: Akkrum A394 = de KA SFEN rE. 
FC1850: A410-413 = weiland de KA SFENNE; A8 = hooil and op de MESKE WIERSTER 
STRE GE ; A9 en A 14 = resp. een rietpol en hooi land over het eerdeel; E9 = gelegen op 
de TRANEN. 
FC 1850: A394 396-402 83 1 832 = hooi land de KA SFE NE. 
FC1850: C228 = hooi land op het KLEI SCHAR aan het SLAGTEGAT; C2J9 = hooiland over 
het eerdeel in het KLEINSCHAR. 
FC J 850: C204 205 22 1 = hooi land over het eerdeel in het KLEINSCH AR ; C76 77 104a 106 
110 = weidland het KOOILAND. 
FC 1850: C93 = hooi land in de LAGE FE NE. 
FC 1850: C20 25 = de KLEINE FE E. 
FC1850: A5J9 = hooiland gelegen op de WTNKELWARRE Rauwerd D7 = hooil and de 
TEMPE. 
FC 1850: A 179 = de BARGEFEN E. 
FC 1850: A208 254-256 = het GERBENLA JD. 
FC 1850: A220 = weiland ten noorden van de BARGEPOLLE. 
FC 1850: FC55 = de BOSCHPLAATS. 
FC 1700 hat folut: "Dirk, Hoi te, Saecke, Sioerd en Taeke Eelckes t' samen 42,5 pm, Beirs 
Ceimpes nom.tutrix over haer kindn . 8 pm 9 einsen, Willem Mei nertz als vader over syn twee 
kindn. en bestevader over syn kintskind 8 pm 9 ei nsen, item de 1/2 van 4 pm min 1/4 Eelke 
Taekes erv. toebehorende en d'ander 1/2 de voorn. erv. c.s. en also t'samen" .- Sjoch oer de 
eigeners yn 1640 en 1700 fan dizze pleats, dy' t allyksa FCl9 A DRlNGA SAETE hj itte: 
Brouwers e.a., AI/dril/ga ( 1983) 2 10. 
FC 1850: Cl83 184 = weil and de B1LJETSFE NE. 
Dizze post fan yn 1850 f10reenfrije lannen ûntbrekt yn FC 1700; FC 1850: B459 = 6 pm hooiland 
op de HOOGE MEINSCHARREN; B413 = 10 pm hooiland. 
FC 1700 spesifisean et: "6 pm, ' t Deel Z, pastorie 0 ; 4 pm. die pastoor Z; 6 pm; 5 pm, 
Diepesloot W; I mad toe HE SHUYSEN, de Meer 0 ; 3 pm op SYTHUYSTERVELT". eier 
ûndersyk is winske hoe' t dizze posten har ferhälde ta dy yn FC1850. 
FC 1850: Akk B416 = 11 pm hooi land op de MARRE , de Diepsloot W; C 135-136 = 2.25 pm 
weid land het VISCHMAD genaamd; yh D488 = 3 pm hooi land op het SYDHUISTERVELD. 
FC 1700: "een zate met huysinge; dit is de plaets op nr. 15 onder es, doch betaelt de schattinge 
tot Ackrum". 
FC 1700: "een zate met huysi nge, de pastorie van Oldeboom , de Bockemeer Z; slaende sub 
nr. 18 tot Nes, doch betaelt tot Ackrum". 
FC 1850: B299 B420 42 1 = twee NEGENE , de eene de PLATIE EGEN genaamd; de andere 
gelegen op de MARREN. 
FC 1700: "een zate gelegen onder Yrnsum, de kerk voors. 0 ; beswaert tot Ackrum" 
FC1700: "een zate tot Yrnsum, de cerk van Yrnsum N; beswaert tot Ackrum" . 
FC1700: "een zate tot Ymsum, de gebuierte van Yrnsum 0; beswaert tot Ackrum". 
FC 1700: "losland tot Yrnsum, de Leppedyk N; beswaert tot Ackrum". 
FC I 700: "een zate tot Yrnsum, de Moesel W, pastorie van Friens ; beswaert tot Ackrum ". 
FC 1700: "losland tot Yrnsum, de Rydwech W, de Moesel ; beswaert tot Ackrum". 
FC 1850: C176 178 179 = de KLEI E FE NE op de MOEZELWAL. 
FC 1 700: "een zate tot Yrnsum, de cerke van Yrnsum 0 en Z; beswaert met zeeflooreen". 
FC 1700: "een zate tol Yrnsum, de cerk voors. 0 en ; beswaert met zeeflooreen tot Ackrum". 
Dizze post ûntbrekt yn FC1700. 
FC1700: "een zate tot Yrnsum, de Rydwech 0 en : beswaert met zeeflooreen tot Ackrum". 
FC 1700: "een zate tot Yrnsum, de ri vier de Boorn 0 , de Wytringe Z; beswaert met zeeflooreen 
tot Ackrum". 



*Ll9: 

**Ll 9: 

*L20: 

*L2l: 
*L22: 

*L23: 
*L24: 

*L2S: 
*L26: 
*L27: 

*L28: 

*L29: 
*L30: 
*L3I: 

FC 1700: "een zate tot Ymsum, de Groenedyk 0 , de cerke van Ymsum N; beswaert met 
zeeflooreen tot Ackrum ". 
FC I8S0: Rauwerd CSI8 = hooiland op de WI KELWAR aan de APPINGEWIERSTER 
ZIJLROEDE; C48 1 483 = hooil and op het TJEUKESCHAR; D 18a = hooi land aan de 
LEKMEER op het GROOTSCHAR; 21c = hooil and op het GROOTSCHAR; D23d = hooi land 
op het KLEINSCHAR. 
FC 1700: "een zate tot Ymsum, de cerk voors., de Rydwech N; beswaert met zeefl ooreen tot 
Ackrum". 
FC 1700: "een zate tot Ymsum ; beswaert met zeeflooreen tot Ackrum". 
FC 1700: "een zate aldaer tot Ymsum, de Boom ° en , de Rydwech W; beswaert met 
zeeflooreen tot Ackrum". 
FC1700: "een zate tot Ymsum, de cerke N; beswaert met zeeflooreen tot Ackrum". 
FC1 700: "een zate tot Ymsum, de kerke 0 , de gasthuysvoochden van Sneek; beswaert met 
zeeflooreen tot Ackrum". 
Dizze post ûntbrekt yn FC1700. 
FC1700: "los land tot Ymsum, de Groenedyk ; beswaert met zeeflooreen tot Ackrum". 
FC1700: "een zate tot Ymsum, de gebuierte 0 , de kerke W; beswaert met zeeflooreen tot 
Ackrum ". 
FC1700: "losland [trochhelle: "tot Ymsum"], de Soutegracht N; beswaert met zeeflooreen tot 
Ackrum". 
FC1700: "losland, de Zoutegracht 0 , de kerke voors. N; beswaert met zeeflooreen tot Ackrum". 
FC 1700: "uyt een zate tot Terhome sub nr. 20; beswaert met zeeflooreen tot Ackrum". 
FC 1850: Rauwerd D29 = hooi land de OUDE VOGELKOOI. 



-
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Gezicht op 
Leeuwarden in 1729, 

middengedeelte. 
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nr. D X I. 
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