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Voorwoord 
 
De interesse voor de geschiedenis van Heeg is sinds halverwege de vorige eeuw 
vooral gericht op de laatste 200 tot 250 jaar. Deze periode wordt gekenmerkt door de 
opkomst, de bloei en het verval van de palinghandel met alle facetten die daarbij 
horen en daarmee een dankbaar en zinvol onderwerp voor velen die zich in het 
verleden daarvoor hebben ingezet en ook nu mee bezig houden. 
Om een algemeen beeld te verkrijgen van de geschiedenis van Heeg is dat echter  
beperkt van karakter, zowel voor de bedoelde periode alsook voor de vroegere tijden. 
Om bredere inzichten te verkrijgen moeten meerdere en andere archiefbronnen 
ontsloten worden en dient de interesse voor nadere bestudering daarvan te ontstaan 
en opgebracht worden. 
Het Kerckeboek van Heeg, dat dateert uit de eerste helft van de zeventiende eeuw, is 
één van die bronnen waarin tal van wetenswaardigheden zijn beschreven, waaraan  
nauwelijks tot nooit aandacht is besteed. 
Mijn interesse gaat vooral uit naar de achtergronden die hebben geleid tot de vorming 
van de huidige historische dorpskom van Heeg, die gekenmerkt wordt door het begrip 
“ van brêge tot brêge”.  Het Kerckeboek brengt in dit verband tal van bijzonderheden 
die tot nu toe niet bekend waren en vraagt om een intensieve bestudering.. 
Omdat de toegankelijkheid van dit Kerckeboek zeer beperkt is, als gevolg van de 
materiele staat waarin het verkeerd, was het voor mij een uitdaging hiervoor een 
oplossing te zoeken. Gekozen is voor een nauwkeurige schriftelijke weergave van de 
inhoud en een CD waarop de oorspronkelijke folio’s na digitale bewerking zijn 
vastgelegd, zodat het handschrift weer toegankelijk en leesbaar is. 
Mijn dank gaat uit naar de directie van Tresoar die toestemming verleende tot het 
fotograferen van dit werk en in het bijzonder aan drs. Otto Kuipers voor zijn 
behulpzaamheid.  
 
 
Gerben Wierda, Vlaardingen 2008 
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Inleiding 
 
Het Kerckeboek van Heeg omvat een verzameling, oorspronkelijk losse, folio’s die 
kennelijk in gevouwen toestand werden bewaard. Dit kan worden geconstateerd, 
tijdens digitale bewerking, uit de beeldbelichting die steeds in verticale richting in vier 
gelijke delen is opgedeeld. 
De folio’s zijn min of meer gerangschikt naar onderwerp. Aanvullingen op het 
betreffende onderwerp werden op dezelfde folio geschreven en als de bladzijde vol 
was, werd de marge benut.  
Het originele schrijfwerk werd verricht door de schooldienaren uit die tijd, hetgeen tot 
hun taken behoorde zoals blijkt uit het handschrift.  
De vroegste folio dateert van augustus 1606 en is afgeschreven door Johannes 
Feyckes zn Eijnga, schooldienaar te Heeg van 1606 tot 1616. Voor zover na te gaan 
is, zijn de stukken tot dit laatste jaar in hoofdzaak door deze schooldienaar 
afgeschreven. Na hem heeft Gerrijt Jans zn deze taak overgenomen, hij was 
schooldienaar van 1616 tot ±1652. Hij moet tot en met 1647 zijn 
schrijversactiviteiten hebben verricht. Na dit jaar komen er nog slechts twee 
inscripties voor, één uit 1653 door de kerkvoogd Hoyte Yppes geschreven en één uit 
1665 geschreven door de toenmalige predikant, kandidaat Petrus Frochet. 
Incidenteel komen we handschriften tegen, vooral in de marges, van enkele andere 
personen, daaronder grietman Doco van Botnia, capiteyn Haring van Harinxma, ds. 
Johannes Ytsma en Andrea Theodori. De laatste was klerk van de secretaris van 
Wymbritseradeel. 
Bijzonder is de bijdrage van Wibrandus Petri Billandinus, Wybe Peters uit De Bilt, 
predikant te Heeg van 1606 tot en met 1625, het jaar waarin hij te Heeg is overleden. 
Hij heeft  een belangrijk aandeel voor zijn rekening genomen met het afschrijven van 
een aantal documenten uit de zestiende eeuw. De door hem afgeschreven stukken 

hebben een eigen paginering, met een 
doorlopende nummering van 1 t/m cxj (111), 
overeenkomend met de nummering 
gehanteerd in INHOUD A van de folio’s 131 t/m 
185vo. In zijn handschriften wordt meerdere 
malen verwezen naar oorspronkelijke 
documenten, die waarschijnlijk al lang niet 
meer bestaan maar wel een indruk geven 
omtrent de administratieve praktijk in de 
zestiende eeuw.  
In hoeverre de schrijversactiviteit van de 
schooldienaren na ± 1650 werd voortgezet is 
niet bekend, er zijn althans geen documenten 
als zodanig overgeleverd.  Aangenomen moet 
worden dat er wel het nodige werd 
geregistreerd, maar verloren is gegaan. 
Documenten van later tijd duiken pas op in 
1727, zowel van de kerkvoogdij als de 
diakonie. 
 
Afb.  Folio 1r 
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Inhoudsopgaven 
 
De beschrijving van de inhoud  bestaat uit drie afzonderlijke delen 
 
A. Een zo volledige opgave van de inhoud, met vermelding van de datum waarop 

het document is geschreven, door schrijver dezes samengesteld Bij het 
opstellen van de Inhoudsopgave C, heeft de toenmalige samensteller tot dat 
doel alle folio’s voorzien van een volgnummer. Daarmee is een doorlopende 
paginering is ontstaan, die echter geen relatie heeft met de behandelde 
onderwerpen. De volgorde van de handschriften is ten dele chronologisch en 
voor een ander deel volgens onderwerp gerangschikt, ook komen reeksen 
folio’s voor met een contemporaine nummering. Het geheel maakt een 
rommelige indruk, zo is fol45 (r + v) te vinden na fol. 48. In enkele gevallen 
zijn stukken bestaande uit meerder folio’s door elkaar geraakt, waardoor een 
onderwerp wordt onderbroken door een geheel ander en daarna weer 
voortgezet. In deze opgave volg ik desondanks de nummering zoals in de 
opgave C is aangehouden, omdat die geheel eenduidig is doorgevoerd. 
Daarnaast is zoveel als mogelijk bleek de datum vermeld waarop het 
betreffende document werd geschreven met een korte weergave van de 
inhoud. In de laatste kolom is een code vermeld die verband houdt met de 
inhoud van de CD’s waarop alle pagina’s zijn weergegeven in pdf format, deze 
code staat voor de filenaam van de betreffende pagina en bestaat uit de 
letters img (van image) gevolgd door 4 cijfers (bijv img 0753). Ten opzichte 
van de nummering van de folio’s loopt de nummering van de opnames in 
omgekeerde volgorde. Door dubbele opnames ontbreken enkele 
volgnummers. Met behulp van het programma Acrobat Reader kunnen de 
opnames worden gelezen, inzoomen en printen is eveneens mogelijk. 

 
B. Weergave van een gedrukte, samenvattende, inhoudsopgave opgesteld door 

het voormalig Provinciaal Rijksarchief van Friesland, thans onderdeel van 
Tresoar, vermoedelijk naar aanleiding van een inventarisering van de inhoud 
kort na de aanschaf van dit Kerkeboek in 1911. Ook hierin zijn de pagina’s 
genummerd volgens inhoud C. 

 
C. Weergave van een handgeschreven inhoudsopgave, waarvan de opsteller niet 

bekend is. Deze opgave is vrij uitvoerig echter niet geheel correct en 
compleet, hetgeen blijkt uit enkele later aangebrachte correcties. Gezien het 
feit dat mr. Van Apeldoorn ten behoeve van zijn studie over de Kerkelijke 
Goederen in Friesland uitgebreid gebruik gemaakt heeft van dit Kerkeboek, 
hetgeen onder andere blijkt uit de onderstreping van diverse passages die 
ook weer in zijn boek voor komen, kan vermoed worden dat hij de opsteller is 
van deze inhoudsopgave. De aanschaf (zie onder B) vond plaats in 1911 en 
de dissertatie van mr. Van Apeldoorn verscheen in 1915.  
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Inhoud A  
 

folio gedateerd 
op 

onderwerpen img. 
nr. 

1 20 sept 1643 De aannemers van het maken van de Hinxtepoelsdijk in Heegh 
ontvangen arbeidsloon uit handen van de kerkvoogden 

0830 

2 31 mei 1615 
 
28 mei 1617 
14 nov. 1619 
1 jan 1622 

Benoeming curatoren over Haringh Doedes zn telkens voor 
twee jaren 
idem 
idem 
idem 

0829 

2 vo ? Copie: Uitspraak van de commissaris Frans Jans, oud 
gedeputeerde, inzake het gebruik van leengoederen voor de 
uitkering aan de schooldienaar en de oude pastor, gedaan op 
28 december 1599 en vastgelegd op 9 januari1600 

0828 

3 28 sep 1640 Artikelen waarop aanbesteed zal worden het maken van een 
uurwerk in de toren ter vervanging van het oude. 

0827 

3 vo  28 sep 1640 
1 oct 1641 
 
 
5 oct 1642 
20 nov 1642 

vervolg artikelen van aanbesteding van het uurwerk 
eerste aanbetaling aan Thijs Pietersen Mr. uurwerkmaker te 
Groeningen 
[in marge] 
aantekening van betaling 
idem 

0826 

4 ? Copie brief aan Gedeputeerde Staten van Vrieslandt gedateerd 
op 18 januari 1600, waarin gemeld wordt dat een aantal 
personen in de buitengemeente zich niet houdt aan het 
accoord 
Met vervolg antwoord van de Gedeputeerden dat men zich aan 
het accoord moet houden 

0825 

4 vo ? Copie brief van de gereformeerde gemeente aan de 
Gedeputeerde Staten van Friesland, gedateerd op 18 juni 
1601, dat de pastorie zeer vervallen is en dat die van de 
buitengemeente niet willen betalen conform het accoord 
betreffende de inkomsten uit de patroons- en kosterie landen 
Antwoord apostille; Gedeputeerde Staten eisen dat men zich, 
op straffe van de deurwaarder, houdt aan het accoord. 

0824 

5 30 mrt 1644 Copie van een bericht van de bijsitter met betrekking tot een 
uitspraak over het recht van drift. Er moet een hek met een 
sleutel op de dijk komen, deze sleutel zal berusten bij de 
predikant Ytsma. 

0823 

5 vo  3 juli 1611 Copie testament Sijbolt van Aylva en Eesck van Popma 
opgemaakt op 12 januari 1589, naar een copie van 12 
augustus 1595 

0822 

6 
 t/m  
10vo 

id vervolg testament 0821 
t/m 
 0812 

11 
t/m 
13vo 

3 juli 1611 Copie. Herziening Codicil van Eesck van Popma huisvrouw van 
Sybold van Aelva opgemaakt op 11 november 1594 naar een 
copie van 12 augustus 1595 

0811 
t/m 
0806 

14 
t/m 
14vo 

3 juli 1611 Copie. Eesck van Popma benoemd als executeur testamentair 
haar knecht Johan Martens opgemaakt op 11 november 1594 

0805 
t/m 
 0804 

15 
 

6 jan 1636 
4 feb 1637 

Obligatie: Jelle Michiels leent 25 car gld van Gerben Idses 
Jelle Michiels ontvangt van Foecke Sybolts administrateur 17 
car gld. 

0803 
id 

15vo  [Opschrift copie document] 
Testament en codicille van wegen wijlen juffrouw Eesck van 
Popma 

0802 
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16 19 feb 1612 Copie of extract van de Beneficiale Liensgoederen des dorps 
Heegh uit 1543 

0801 

16vo id vervolg extract 0800 
17 
t/m 
22vo 

19 feb 1612 Copie: 
Achtervolgende den placaate bij den Hove van Vrieslandt 
uitgegeven en opt stuck van de beneficien ende proeven mit 
specificatie ende limitatie van landen ende renten van de 
Pastorie in Heegh ende wort nu ter tijt bedient bij Mr Sioucke 
Buue zn pastor ende deese naeschrevnene perchelen van 
landen binnen sijn corpus 

0799 
t/m 
0788 

23 
t/m 
25vo 

19 feb 1612 Copie: 
Die landen en renten van de vicarije in Heegh ende wordt nu 
ter tijt bedient bij mij heer Johannes Henrici Bruxellensis ende 
sinnen deese nageshreven perchelen mit huere limitatie van 
eggen ende eijnden gelijck ick die nu in anno XVC  drie en 
veertigh hebben verhuirt ende hooren alle te samen tot mijn 
corpus 

0787 
t/m 
0782 

26 
t/m 
27 
 
 

 
19 feb 1612 
 
 
 
 
 
 
 
anno 1634 

vervolg 
Dese prebende behoort onder den dorpe Heegh ende is 
hietende Sinte Catharina proeven ende wordt nu ter tijt 
bedient ofte gebruickt duer Haringh Wybe zn Poppinga student 
Louaniensis ende laet die missen doen bij eene Aucke Piers 
soon , Beneficiant in Heegh voorschreven op Naecte Jhesus 
proeve ende binnen deese naegeschrevenen perchelen van 
landen ende renthen mit sijn limiten ende eijnden ende 
binnen deese alle tot sijn corpus behoorende. 
Aantekening dat ten profijte van de voor- en navolgende vijf 
lenen door Joucke Claeses zn en Broer Hanses als 
administrateurs gekocht zijn drie huispachten liggende aan de 
zuidzijde van de Hegener Kerckeburen 

0782 
t/m 
0780 
 
 
 
 
 
 
0779 

27vo 
t/m 
29vo 

28 feb 1612 Copie: 
Item noch is er onder deesen dorp van Heegh een prebende 
hietende Naecte Jhesus proeve ende wort nu bedient met 
heer Aucke Piers zn ende deese prebende heeft deese 
nageschreven landen en renten met huer limiten navolgende 
ende binnen in alles schietende met die waerlijcke landen 
ende heeft geen corpus anders dan darde half pondematen 
als achterna verclaert sal worden 

0778 
t/m 
0774 

30 
t/m 
32vo 
 
 

28 feb 1612 
 
 
 
 

Copie: 
Landen ende renthen van onse Lieve Vrouwen proeve in 
Heegh ende wordt nu ter tijt in anno drie ende veertigh bedient 
bij heer Haringh Abbe zn. 
Copie: 
Item deese nageschreven landen behooren tot die Costerije in 
Heegh 

0773 
t/m 
0768 

33 28 feb 1612 Vervolg: Costerije landen in Heegh 0767 
33vo  blanco  
34 
t/m 
37vo 

2(0?) mrt 1612 Copie: 
Artikelen waarop Jelle van Andringa, gedeputeerde van de 
Staten van Friesland met Douwe van Botnia grietman en 
Wibrandus Petri en anderen, land verdeeld en verhuurd 
hebben onder de Schamele ruijters, gedateerd op 28 februari 
1611 

0766 
t/m 
0759 

38 
t/m 
39 

2(0?) mrt 1612 In de periode van 24 februari 1611 t/m 2 februari 1612 
worden door de predikant en de administrateurs van de 
leengoederen huur contracten afgesloten met een aantal 
personen conform de artikelen opgesteld met de 
gedeputeerde Jelle van Andringa. 

0758 
t/m 
0756 

39 vo 26 oct 1612 Verantwoording door Haye Jencke zn kerkvoogd (in absentie 
van Tiallingh Tiercks zn mede kerkvoogd wegens ziekte) van 
hun rekening sedert 1611 

0755 
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40 26 oct 1612 Verantwoording door Tierck Jetze zn administrateur van de 
leengoederen betreffende zijn rekening sedert 1611 

0754 

40vo 8 nov 1613 Verantwoording door Haye Jencke zn en Pyter Gerrijts zn 
kerkvoogden van hun rekeninmg sedert 1612 

0753 

41 8 nov 1613 Verantwoording door Tierck Jetze zn administrateur van de 
leengoederen van zijn rekening sinds 1612 

0752 

41vo 
 
 

8 nov 1613 
 
 
 
30 nov 1613 

Besluit van de rekenmeesters dat de penningen van de 
legersteden in de kerk voortaan alleen door de kerkvoogden 
ontvangen en besteed zullen worden voor het onderhoud van 
de kerk en niet meer gebruikt voor “brooden” voor de armen. 
[in marge]  Aantekening dat Geert zn Sickes toestemming heeft 
gekregen van de administrateur, predicant en kerkeraad om 
zijn koegang over te dragen 

0751 
 
 

42 7 oct 1614 Verantwoording door Haye Jencke zn en Pyter Gerrijts 
kerkvoogden van hun rekening sedert 1613 

0750 

42vo 7 oct 1614 vervolg 0749 
43 
 

7 oct 1614 
24 nov 1614 
 
25 nov 1615 

vervolg 
Aantekening betreffende vereffening van het restant van 
rekening 
idem, en dat dit gebruikt is voor het betalen van de nieuwe 
klokken 

0748 
 

43vo 
 

7 oct 1614 Verantwoording door Tierck Jetze zn administrateur van de 
leengoederen over zijn rekening sedert 1613 
[in marge]  
Aantekeningen betreffende de vereffening van het restant van 
rekening en het schrijven van de stukken door de 
schoolmeester 

0747 

44 28 oct 1615 
 
4 nov 1615 

Verantwoording door Jelle Michiels zn en Joucke Claes zn 
kerkvoogden van hun rekening sedert 1614 
[in marge] 
Aantekening dat het aangevulde restant gebruikt is voor 
betaling van de nieuwe klokken 

0746 

44vo 28 oct 1615 vervolg verantwoording Jelle Michiel zn c.s. 0745 
  NB: Folio 45 (ro en vo) is in het boek ingebonden na folio 48  
46 26 dec 1615 Op 19 november 1615 hebben de administrateurs en 

kerkvoogden geassisteerd met 4 gecommitteerden de 
klokgieters Johan, Francois en Thomas Simon zonen drie 
gebroeders geboren uit Loreinen betaald. Het geld is 
bijeengebracht door verscheidene personen. 

0744 

46vo 26 dec 1615 
 
 
 
3 apr 1617 

Vervolg geldinzameling voor de nieuwe klokken. Op speciaal 
verzoek van Wijpke Hans zn is hiervan aantekening gemaakt 
omdat Tierck Jetze zn onwilligh soude zijn een gedeelte te 
valideren en uit te betalen. 
Douue Riuerdt zal ingeval hij de door hem gehuurde koegang 
ertland niet kan betalen, dit land direct verlaten ten gunste 
van zijn borgen. 

0743 

47 16 oct 1616 Verantwoording door Eepe Hanse zn en Hessel Tacke zn 
geweesene kerkvoogden van hun rekening over de kerke en 
kosterij goederen sedert 1615 

0742 

47vo 16 oct 1616 
16 oct 1616  

Vervolg verantwoording door Eepe Hanse zn c.s 
Ontvangst van huur van de curatoren van Pier Haie zn 
weeskinderen 

0741 

48 16 oct 1616 Verantwoording door Tacke Tiamme zn wonende in Idzegae 
geassisteerd met Tiaerdt Hans zn als gevolmachtigde van 
Tiedtke Rommerts,  weduwe van Wypke Hans zn in leven 
administrateur van de leengoederen van de rekening sedert 
1615 

0740 

48vo 16 oct 1616 vervolg verantwoording door Tacke Tiamme zn c.s. 0739 
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45 28 oct 1615 
 
19 nov 1615 

Verantwoording door Wypke Hans als administrateur van de 
leengoederen van zijn rekening sedert 1614 
[in marge] 
Aantekening dat Wypke Hans zn 100 gg heeft betaald aan de 
Loveynese klockgieters voor de twee nieuwe klokken 

0738 

45vo 20 aug 1615 De kerkvoogden, administrateurs mitsgaders de 4 
gecommitteerden hebben twee nieuwe klokken laten gieten 
omdat de oude gescheurd was. De eerste klok vroeg 1591 
pond spijs en de tweede 637 pond. De grote klok werd op 
14/15 november gebracht en de kleine omtrent een maand 
eerder. 
[Het opschrift van deze folio luidt:] 
IN PERPETUAM REI MEMORIAM   [d.i. Ter blijvende herinnering aan 
deze gebeurtenis] 

0737 

49 27 oct 1616 Door slapheid en gunsten is verzuimd de laatste jaren de 
vereiste huur te betalen door degenen die het door hun 
gehuurde kerke- en kosterijeland hebben onderverhuurd. Dit 
volgens een ordonnantie uit 1604 onder de grietman Douue 
van Botnia. De kerkvoogden worden nu door de grietman Duco 
van Botnia gemaand die gelden over de afgelopen 3 jaren 
alsnog te innen om daarmee de zware schuld die is ontstaan 
door het gieten van de nieuwe klokken te compenseren 

0736 

49vo 28 maart 1617 Riuerdt Yighe zn heeft bij tussenspreken van de grietman Doco 
van Botnia en Eelcke Sybolts zn dorpsrechter gehuurd twee 
koegangen ertlandt in de fenne opt noord van Hegena bueren 

0735 

50 
t/m 
51 

2 juni 1617 Copie: Overeenkomst uit het jaar 1605, die nooit was 
ondertekend en nu uiteindelijk, door bemiddeling van 
“baers”luijden wordt bevestigd. Het gaat over een geschil 
betreffende het land genaamd “het bijl” 

0733 
t/m  
0731 

51vo 
t/m 
52 

24 oct 1617 Verantwoording door Harmen Hoyte zn en Gosse Liuwe zn 
oude kerkvoogden van hun rekening van verleden jaar 

0730 
t/m 
0729 

52vo 24 oct 1617 
 
 
2 nov 1617 

Verantwoording door Hessel Tacke zn nu woonende in 
Goinghe, van zijn rekening als administrateur van de 
leengoederen over het jaar 1616 
(in marge) inlossing en betaling van het restant van rekening 

0728 

53 25 juli 1665 
 
 
6 sept 1665 

Haring van Harinxma en Jelle Sioerdts als kerkvoogden sluiten 
een contract met de leidekker Cornelis Meynerts uit Sneek 
voor reparatie en vervanging van leien op de toren 
Het werk van de leidekker wordt geaccepteerd en er wordt 
toestemming verleend om tot uitbetaling over te gaan 

0727 

53vo 25 juli 1665 ( voorblad van de folio’s betreffende het contract met de 
leidekker) 
 

0726 

  NB: fol 53 (r + v) is kennelijk op deze plek tussen gevoegd; het onderwerp van 
fol 52 vo wordt vervolgd op fol 54 

 

54 24 oct 1617 
id 

vervolg van fol 52 vo 
De rekenmeesters dragen de administrateur van de 
leengoederen op de ste-pacht van twee huizen alsnog bij de 
erfgenamen in te vorderen 

0725 

54vo 24 oct 1617 
 
 
 
 
4 nov 1617 

Dorpsrechter, predikant, kerkvoogden, rekenmeesters en de 
administrateur van de leengoederen hebben besloten dat 
niemand meer in Heeg mag komen wonen tenzij hij voldoende 
borg stelt voor de eerste 10 jaren opdat hij niet ten laste 
komst van het dorp 
(in marge)   
Approbatie van dit besluit door de grietman Doco van Botnia 
met diens handtekening 

0724 
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55 
t/m 
55vo 

2 nov 1617 Copie van het beraad en besluiten van de ingezetenen en 
gemeene gemeensluyden van Heegh om de financiële 
problemen van Sieurdt Jacobs zn op te lossen, die hij had 
opgelopen in verband met zijn nieuw gebouwde huis. 

0723 
t/m 
0722 

56 7 sept 1618 
 
1 nov 1618 
 
8 nov 1618 

Verantwoording door Foecke Anne zn en Sytse Ieppe zn 
kerkvoogden van hun rekening vanaf 1617 
(in marge) aantekening van twee posten die niet in deze 
rekening waren opgenomen 
aantekening van de verrekening van het restant van de 
rekening 
idem 

0721 

56vo 7 sept 1618 Verantwoording door Tiaerdt Hans zn administrateur van de 
leengoederen van zijn rekening vanaf 1617 

0720 

57 21 aug 1619 
 
 
 
 
1 oct 1619 
 
 
 
 
15 sept 1620 
28 aug 1623 
27 oct 1624 

Overeenkomst tussen Arjan Cornelis zn leidekker en Haie 
Joucke zn en Joucke Claes zn als kerkvoogden betreffende 
reparatie aan de kerk en de toren voor de tijd van een jaar. 
Voor gaten groter dan vier voet in het vierkant wordt extra 
betaald 
Verklaring dat de rekenmeesters, dorpsrechter, predikant en 
kerkvoogden goed gevonden hebben dat aan Gatse Sickes, 
om zijn armoede en ouderdom, de helft van zijn huishuur 
wordt kwijtgescholden 
[in marge, betreft overeenkomst reparatie van kerk en toren] 
aantekening dat het accoord voor een jaar verlengd is 
idem, nu met Brecht Aryans (weduwe van Arjan Cornelis zn) 
idem 

0719 

57vo 1 oct 1619 Verantwoording door Tiaerdt Hans zn administrateur van de 
leengoederen van zijn rekening vanaf 1618 
(in marge) aantekening betreffende verrekening van het restant 
van rekening 

0718 

58 1 oct 1619 
 
 
 
31 oct 1619 

Verantwoording door Joucke Claeszn en Haye Joucke zn als 
oude kerkvoogden van hun rekening vanaf 1618. Dit o.a. in 
bijzijn van de nieuwe kerkvoogden 
(in marge)  
aantekening van de verrekening en uitbetaling van het restant 
van rekening 

0717 

58vo 
t/m 
59 

3 juni 1620 Informatie inwinning omtrent de zaak tussen kerkvoogden en 
Aucke Claeszn door de mederechter Gerrijt Sybes Rouckama 
van Wymbritseradeel; alle leenslanden die hierin betrokken 
zijn worden opgesomd. [geschreven door Andrea Theodori klerk van de 
secretaris van Wymbritseradeel] 

0716 
t/m 
0715 

59vo 6 nov 1620 Verantwoording door Uulcke van Solcama en Gosse Lieuwe zn 
als kerkvoogden van hun rekening vanaf 1619 

0714 

60 6 nov 1620 Verantwoording door Tiaerdt Hans zn als administrateur van 
de leengoederen van zijn rekening vanaf 1619 

0713 

60vo 8 dec 1621 Verantwoording door Uulcke van Solcama en Gosse Lieuwe zn 
als kerkvoogden van hun rekening vanaf 1620. Sprake is van 
een vergoeding van vacatien in verband met het proces te 
Leeuwarden tegen Aucke Claeszn 

0712 
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61  
t/m  
61vo 

8 dec 1621 
 
8 dec 1621 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 dec 1639? 

Verantwoording door Tiaerdt Hans zn administrateur van de 
leengoederen van zijn rekening vanaf 1620 
vervolg 
Uulcke van Solcama en Pyter Gerrijts als meiers hebben een 
zaak betreffende negen pm leenslanden in Idsega tegen 
Aucke  Claeszn; zij hebben schade geleden maar zullen 
wachten tot er uitspraak is in het proces  te Leeuwarden 
tussen de kerkvoogden en genoemde Aucke Claes zn. Indien 
de eerste triumpherende is, zal hij, Aucke Claeseszn, schade 
betalen in het andere geval de administrateur van de 
leengoederen. 
[in marge] 
Aangetekend is dat 50 gg is uitbetaald aan Solcama ter zake  
van deze schade door de rekenmeesters 

0711  
t/m 
0710 

62  
t/m 
62vo 
 

21 nov 1622 
 
 
21 nov 1622 

Verantwoording door Uulcke van Solcama en Doitse Ruierdts 
zn kerkvoogden over de rekening sinds 1621. In het bijzonder 
wordt besproken de declaratie van Uulcke naar Lieuwerden 
Aantekening van betaling van de vacatien e.d. voor drie reizen, 
7 dagen naar Leeuwarden door Uulcke van Solcama en Doitse 
Ruierdts alsmede onkosten en salaris ten behoeve van een 
zaak tegen Aucke Claes zn [Voor het Hof van Friesland?] 

0709 
t/m 
0708 

63 
t/m 
63vo 

21 nov 1622 
 
 
21 nov 1622 

Verantwoording door Tiaerdt Hans zn administrateur van de 
liensgoederen samen met zijn adjunct Joucke Claes zn vanaf 
1621 
Aantekeningen van vergoeding voor de administrateur, de 
predikant en de schrijver voor hun werk. 
Mededeling dat een aalmoes van 50 cg wordt gegeven aan de 
armen voor brood en dat aan een persoon de huishuur voor de 
helft wordt “quitgescholden” 

0707 
t/m 
0706 

64 
t/m  
64vo 

13 mrt 1620 
 
 
13 mrt 1620 

Conditien en Articulen waarop Jr Doco van Botnia grietman 
van Wymbritseradeel de leengoederen in den dorpe Heeg zal 
verhuren 
Aantekening dat de landerijen van degenen die hun huur niet 
betaald hebben, deze af moeten staan en in “oproepinghe” 
opnieuw verhuurd zullen worden 

0705 
t/m 
0704 

65 
t/m 
66 

13 mrt 1620 
 
27 dec 1622 

Procesverbaal van verhuur bij opbod en strijkgeld van de 
kerke- en leenslanden 
Reyn Anne zn verklaard geen dictie te zullen ondernemen of 
betaling te vragen nu hij 10 pm, voorheen gebruikt op “ mijn 
wijffs olders sate” en nu tegenwoordig aan mijn nieuwe huis, 
niet zal beklemmen 

0703  
t/m 
0701 

66vo 
t/m 
67 

27 dec 1622 De meiers van de kerke- en leenslanden zijn opgeroepen om 
hun borg te stellen. Een overzicht van de meiers en hun 
borgen 

0700 
t/m 
0699 

67vo 
t/m 
68 

30 mrt 1623 
 
 
6 oct 1623 
 
8 mei 1623 

Enige meiers hebben de huur opgezegd omdat die te hoog was 
geworden. Deze landen worden opnieuw openbaar verhuurd in 
de kerk 
Copie Resolutie Staten van Frieslandt  de dato 11 februari 
1623 met betrekking tot de 300.000 cg verkoop van tauxen 
Aantekening van betaling door Wibrandus Petri aan de 
dorpsrechter Eelcke Sybolts van de jaarlijkse taux 

0689 
t/m 
0697 

68vo 13 nov 1623 Verantwoording door Ocke Haye zn en Nanne Dirkx zn omtrent 
inkomsten en uitgaven van de kerke en kosterijelanden in het 
afgelopen jaar 

0696 

69 13 nov 1623 
 
 
 
21 nov 1623 
4 dec 1623 
5 dec 1623 

Verantwoording door Tiaerdt Jans zn administrateur der 
liensgoederen ten overstaan van de rekenmeesters, de 
predikant en Joucke Claes zn zijn successor in officio 
[in marge] 
 Aantekeningen van verrekening en betaling van het restant 
van de rekening 
idem 

0695 
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69vo 13 nov 1623 
 
 
 
13 nov 1623? 
 
 
 
 
 
 
 
23 nov 1623 

De rekenmeesters hebben kwijtgescholden aan Uble Leel zn 
de huishuur op advies van de oude en nieuwe kerkvoogden en 
de predikant mits hij het huis met riet dicht maakt; dit alles 
wegens zijn “numerose huysgesin ende diere tijd” 
Anne Sybolts (herbergier in Heeg) klaagt al drie jaar dat hij nog 
12 cg moet hebben van het beluiden van de dood van 
grietman Jr Doco van Bottnia. De weduwe blijft weigerachtig 
om te betalen. Het gaat hier om verteringen (in de herberg) 
van de ingesetenen, de buerstere schamelruiters en enkele 
huisluyden. Uiteindelijk geven rekenmeesters, kerkvoogden en 
predikant toe en hij krijgt 9 cg wegens groot huisgezin 
In de vergadering van de hele gemeente worden de heren 
vermaand dat de geestelijke goederen hier niet voor bestemd 
zijn. 

0694 

70 
t/m 
71 

3 dec 1624 Verantwoording door Joucke Claes zn administrateur van de 
leengoederen over de periode vanaf 1623. 
Verantwoording door Taecke Uuicke zn uit de naam van Nanne 
Dircks zn “sijn wijffs vader” samen met de adjunct Ocke Hoyte 
zn als kerkvoogden over de rekening vanaf 1623 

693 of 
692 
t/m 
690 

71vo 
t/m 
72 

7 jan 1625 
 
 
14 aug 1625 
 
 
 
 
10 aug 1626 

Overeenkomst met betrekking tot de betaling van de taux 
(belasting) door Uulcke van Solcama en Haye Jencke zn 
namens de gemeene gemeente met Eelcke Sybolts zn 
Overeenkomst betreffende het repareren van gaten in het dak 
van de kerk en het koor tussen de kerkvoogd Nanne Dircks zn, 
de dorpsrechter Uulcke van Solcama en de administrateur 
Joucke Claes zn met Brecht Syrxe dr, weduwe Aryaen Cornelis 
onse geweesene leydecker 
Overeenkomst tussen de kerkvoogden en Brecht Syrx dr om 
het onderhoudscontract voor het dak met een jaar te 
verlengen 

0689 
t/m 
0688 

72vo 
t/m 
73 

13 mrt 1625 Overeenkomst tussen de kerkvoogden Nanne Dircksx zn en 
Ocke Hoyte zn met Wibrando Petri predicant en Douwe 
Martens, nu wonende te Workum, die zijn huis en hiem 
verkocht heeft aan Joost Goris zn en Liefke Aele dr 
echteluyden. Een verkoop waarop spieringe lag door de 
kerkvoogden omdat er nog eeuwige “ste-pacht” op de polle 
lag. Deze wordt afgekocht door Douwe Martens en de 
spieringe wordt opgeheven. 

0687 
t/m 
0686 

73vo 11 sept 1625 De kerkvoogden Nanne Dirckx zn , Ocke Hoyte zn en de 
administrateur van de leengoederen sluiten een accoord met 
Epe Andries Haersma over het betalen van een eeuwige rente 
die in lange jaren niet betaald is. 

0685 

74 
t/m 
74vo 

18 nov 1625 
 
18 nov 1625 
 

Verantwoording door Nanne Dirckx als medekerkvoogd met 
adjunct Ocke Hoytes over de periode vanaf 1624 
Verantwoording door Joucke Claes zn als administrateur van 
de leengoederen over zijn rekening vanaf 1624 

0684 
t/m 
683 

75 18 nov 1625 Vervolg verantwoording door Joucke Claes zn als 
administrateur van de leengoederen, ondertekent door de 
schooldienaar Gerrijt Jans zn in verband met het “versterven 
van onsen predicant” 
[hier wordt het overlijden van Wibrandus Petri gememoreerd] 

0682 

75vo 22 nov 1626 Verantwoording door Nanne Dircks zn en adjunct Ocke Hoyte 
zn als kerkvoogden over de periode sedert 18 november 1625 

0681 

76 22 nov 1626 
 
 
5 juni 1627 
 
9 dec 1627 

Verantwoording van Joucke Claesses als administrateur van 
de leengoederen 
[in marge] 
aantekeningen omtrent de onderlinge vereffening van de 
restanten van rekening 
idem 

0680 
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76vo 18 nov 1625 Betreft een gezamenlijke zaak omtrent rente die over lange 
jaren niet betaald is. Zowel de kerkvoogdij als de 
administrateurs van de leengoederen zijn ermee gemoeid. Een 
accoord wordt bereikt op advies van de grietman Jovius van 
Harinxma en door tussenspreken van Uulcke van Solcama als 
dorpsrechter 

0679 

77 18 nov 1625 
 
13 sep 1627 
 
28 jan 1628 
 
 
 
16 juli 1629 

Vervolg van fol 76 vo betreffende in lange tijd niet betaalde 
rente 
Aantekening dat Brecht Ariaens door haar knecht de kerk en 
toren heeft laten dicht maken 
Na een bezoek aan de kerk samen met Brecht Ariaens en haar 
knecht wordt een bedrag voor meerwerk overeengekomen en 
uitbetaald 
[in marge] 
Aan Brecht Ariaens is het werk aan de kerk en de toren weer 
voor een jaar toegezegd “nae older gewoonte” 

0678 

77vo 22 nov 1627 Verantwoording van Foecke Sybolts zn en Sybren Poppes 
adjunct als kerkvoogden {er wordt geen periode genoemd, maar 
aangenomen mag worden dat deze loopt vanaf het vorige jaar] 

0677 

78 22 nov 1627 
 
 
26 nov 1627 
 
9 dec 1627 
25 dec 1627 
9 maart 1628 
11 mei 1628 

Verantwoording door Aage Tiercx zn als administrateur van de 
liensgoederen over de periode vanaf 22 nov 1626 
[in marge] 
aantekening van vereffening van een deel van het restant van 
rekening 
idem 
idem betaald aan Sierck Eebes 
idem 
idem, Sierck Eebes leent geld aan Doytze Ruerdts zn 

0676 

78vo 27 nov 1628 Verantwoording door Foecke Sijbolts zn en Sybren Poppes zn 
beyde als kerkvoogden, de laatste als adjunct, over de periode 
vanaf 22 november 1627 

0675 

79 27 nov 1628 Verantwoording van Sierk Eebes zn administrateur van de 
leenslanden vanaf 22 november 1627 

0674 

79vo 28 nov 1629 
 
 
28 nov 1629 
 
3 dec 1629 

Verantwoordning van Foecke Sybolts samen met zijn adjunct 
Sijbren Poppes als kerkvoogden vanaf 27 nov 1628. 
 [in marge] 
aantekening over de aanwezigheid van de Edelen n.l. Douwe 
van Harinxma en Haringh van Harinxma zijn zoon 
Aantekening dat Foecke Sijbolts het verschil van rekening 
heeft betaald aan Joucke Claes zn, zijn successor 

0673 

80 28 nov 1629 
 
 
 
26 april 1630 
5 febr 1631 

Verantwoording van Sierk Eebes zn samen met zijn adjunct 
Nanne Dircks zn als administrateurs van de leensgoederen 
vanaf 27 november 1628 
[in marge] 
aantekening van vereffening van het restant van rekening 
idem, ook de rest is afgerekend 

0672 

80vo 30 dec 1630 Ten overstaan van de  rekenmeesters uit de kwartieren, 
Douwe van Harinxma, Uulcke Solckema en Matheus Bernardi 
predikant, verantwoordt Joucke Claesses zn zich voor zijn 
rekening vanaf 28 november 1629. 

0671 

81 30 dec 1630 
 
 
1 mei 1631 

Verantwoording van Nanne Dircks zn als mede administrateur 
van de beneficiale leengoederen sedert de laatste rekening 
van 28 november 1629 
Aantekening van nog uitstaande schuld van Nanne Dirkcks in 
verband met de vereffening van rekening  

0670 

81vo 9 jan 1631 Schuldbrief van Freerck Jacobs zn coopman en voorheen 
diaken, heeft geld ontvangen van Joucke Claesses zn en Inne 
Durcks zn als dienaren der gemeente van Heeg, bestemd voor 
hulp aan een arme persoon. 

0669 
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82 
t/m 
83vo 

27 dec 1630 Copie Reglement voor verhuur van leenslanden, kerke- en 
kosterije landen volgens consent en advies van de grietman 
Syuck van Burmania 

0668 
t/m 
0665 

84 8 dec 1631 Verantwoording van Joucke Claesses zn met adjunct Hildren 
Dedde zn als kerkvoogden vanaf 30 dec 1630 

0664 

84vo 8 dec 1631 
 
 
13 mai 1632 

Verantwoording door Anne Foeckes zn met zijn adjunct Tiaerdt 
Hanse zn als administrateurs van de liensgoederen vanaf 13 
december 1630 
Aantekening van betaling door Anne Foeckes zn aan Tiaerdt 
Hanse zn betreffende vereffening van de rekening. 

0663 

85 3 dec 1632 
21 mei 1634 

[tekst doorgestreept, betreft dezelfde aanhef als fol 85vo] 
De kerkvoogden Hildren Deddes en Anne Wijbes zn besteden 
bij uitspraak van de dorpsrechter Uulcke van Solckema het 
wieden van de straten rond de kerk en ander onderhoud uit 
aan Uble Riolffs  

0662 

85vo 3 dec 1632 Verantwoording van Joucke Claesses zn mede kerkvoogd met 
zijn adjunct Hildren Deddes vanaf 8 dec 1631 
[in marge] 
ter presentie van o.a. Douwe van Harinxma en Haring en 
Lodewijk van Harinxma gebroeders sampt……. 

0661 

86 3 dec 1632 vervolg verantwoording van Joucke Claesses zn… 
Verantwoording van Tiaerdt Hanse zn als administrateur van 
de leengoederen samen met zijn adjunct Foecke Sijbolt zn 
vanaf 8 dec 1631. 

0660 

86vo 3 dec 1632 
29 dec 1632 
 
5 juni 1633 

vervolg verantwoording van Tiaerdt Hanse zn……….. 
Foecke Sijbolts heeft ontvangen een aanbetaling van zijn 
vordering in verband met de vereffening van de rekening 
Tiaerdt Hanse zn heeft het restant hiervan betaald aan Foecke 
Sijbolts zn. 

0659 

87 4 dec 1633 
 
 
7 dec 1633 
 
20 dec 1633 
7 jan 1634 
21 mei 1634 

Verantwoording door Joucke Claesses zn als medekerkvoogd 
met de adjunct Hijldren Deddes vanaf de 3e december 1632. 
[in marge] 
Hildren Deddes ontvangt een aanbetaling van het restant van 
rekening van Joucke Claesses zn. 
idem 
idem 
idem, volle betaling 

0658 

87vo 4 dec 1633 vervolg verantwoording door Joucke Claesses zn…………….. 
Verantwoording van Foecke Sijbolts zn administrateur van de 
beneficiale leensgoederen samen met de adjucnt Broer Hanse 
zn vanaf 3 dec 1632. 

0657 

88 4 dec 1633 
 
5 jan 1634 
 
23 febr 1634 
1 juni 1634 

vervolg verantwoording van Foecke Sijbolts zn 
administrateur……… 
Broer Hanse zn ontvangt van Foecke Sijbolts een aanbetaling 
op de vereffening 
idem, nog een aanbetaling 
idem, volle betaling 

0656 

88vo 12 mei 1634 De  kerkvoogd Hildren Deddes, samen met de dorpsrechter 
Solckema die de adjunct vervangt, Foecke Sijbolts en Broer 
Hanse zn (administrateurs van de leengoederen) vergaderen 
te Sneek ten huize van Wijbren Jacobs om te accorderen met 
Brecht Aryaens zr, leydeckerse wonende te Franeker, voor 
inspectie en kleine reparaties aan het leidak van de kerk en 
de toren, tweemaal per jaar. 

0655 

89 12 oct 1634 Overeenkomst tussen mr Harmen Willems, chirurgijn en 
medicus wonende te Amsterdam, zich nu ophoudende in 
Heegh, om te cureren met Gods hulp de kwetsuur aan het 
been van Pier Schelte zn, weeskind, als gevolg van een “swaer 
accident” voor 50 car gld 

0654 

89vo 12 oct 1634 vervolg overeenkomst met mr. Harmen Willems chirurgijn……… 0653 
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90 29 dec 1634 Verantwoording door Hyldren Dedde zn medekerkvoogd 
samen met de adjunct Anne Wijbes vanaf 4 december 1633 

0652 

90vo 29 dec 1634 
 
 
 
 
4 mei 1635 
 
28 nov 1635 

vervolg verantwoording door Hyldren Dedde zn 
medekerkvoogd…… 
Verantwoording van Broer Hanse zn administrateur van de 
leengoederen in Heegh samen met adjunct Joucke Claesses 
zn vanaf 4 dec 1633 
[in marge]Aanbetaling aan Anne Wijbes door Aelcke Hildrens 
weduwe, in verband met de vereffening van de rekening. 
Aelcke voorsz. betaalt de rest aan Anne Wijbes 

0651 

91 29 dec 1634 vervolg verantwoording van Broer Hanse zn administrateur van 
de leensgoederen samen met zijn adjunct Joucke Claesses zn 
vanaf 4 dec 1633. 

0650 

91vo 29 dec 1634 
30 dec 1634 
 
 
5 mei 1635 
5 juni 1635 

vervolg verantwoording van Broer Hanse zn administrateur……. 
Joucke Claesses zn ontvangt uit handen van Broer Hanse zn 
een aanbetaling in verband met de vereffening van de 
rekening. 
Aanbetaling door Broer Hanse zn 
Broer Hanse zn betaalt de rest aan Joucke Claesses zn 

0649 

92 17 dec 1635 Verantwoording door Anne Wijbes als kerkvoogd samen met 
Aage Wijbes zijn adjunct vanaf 29 december 1634 

0648 

92vo 17 dec 1635 
26 aug 1636 
 
17 dec 1635 

vervolg verantwoording door Anne Wijbes als kerkvoogd………. 
Betaling door Anne Wijbes aan Uulcke van Solckema ter 
vereffening van de rekening. 
Verantwoording door Joucke Claesses zn administrateur van 
de leengoederen met zijn adjunct Gerben Idses vanaf 29 dec 
1634. 

0647 

93 17 dec 1635 
10 jan 1636 
 
7 feb 1636 
3 apr 1636 
8 mei 1636 
 
15 dec 1636 

vervolg verantwoording door Joucke Claesses zn…….. 
Aanbetaling door Joucke Claesses zn aan Gerben Idses in 
verband met de vereffening van de rekening. 
idem 
idem 
betaling Joucke Claesses zn, nu door Enne Claesses tesamen 
met hetgeen de predikant heeft ontvangen. 
volle betaling door Joucke Claesses zn 

0646 

93vo 13 dec 1636 Verantwoording door Uulcke van Solckama, dorpsrechter in 
Heeg, als kerkvoogd samen met zijn adjunct Aage Wijbes 
vanaf 17 dec 1635. 

0645 

94 13 dec 1636 Verantwoording door Gerben Idses administrateur van de 
leengoederen in Heegh, samen met zijn adjunct Foecke 
Sijbolts vanaf 17 december 1635 

0644 

94vo 1 feb 1637 
 
15 mei 1637 
27 juli 1637 
18 dec 1637 

Aantekening dat Foecke Sijbolts zijn geld heeft ontvangen van 
Gerben Idses 
idem 
idem, van de volle betalinge 
Verantwoording door Uulcke van Solckama als 
medekerkvoogd samen met zijn adjunct Agge Wijbes vanaf 13 
december 1636 

0643 

95 18 dec 1637 
 
 
 
14 dec 1638 

vervolg verantwoording door Uulcke van Solckema als 
medekerkvoogd ………………….. 
Verantwoording door Foecke Sijbolts als administrateur van de 
leensgoederen. 
Aantekening dat de gegevens vermeld in de voorgaande 
verantwoording zijn geëxtraheerd uit de principale, het ene van 
Solckama het andere van Foecke Sijbolts 

0642 

95vo 12 dec 1638 Verantwoording door Foecke Sijbolts medekerkvoogd samen 
met adjunct Aaghe Wijbes vanaf 18 december 1637 

0641 

96 12 dec 1638 vervolg verantwoording door Foecke Sijboldt zn……….. 
Verantwoording door Gatze Jouckes als administrateur van de 
benefitien en liensgoederen van Heeg, samen met zijn adjunct 
Taecke Uuilckes zn 

0640 
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96vo 12 dec 1638 
 
16 dec 1638 

vervolg verantwoording door Gatse Jouckes 
administrateur……… 
[in marge] 
Aantekening van uitbetaling aan Taecke Uuilckes door Gatse 
Jouckes 

0639 

97 20 dec 1639 Foecke Sijbolts zn medekerkvoogd en ook dorpsrechter, met 
adjunct Anne Wijbes zn verantwoorden hun inkomsten en 
uitgaven sinds 12 december 1638 

0638 

97vo 20 dec 1639 Verantwoording door Taecke Uulckes zn administrateur van de 
leensgoederen met adjunct Broes Hanses vanaf 12 december 
1638 

0637 

98 21 dec 1640 
 
 
28 dec 1640 
 
8 juli 1641 

Anne Wijbes, medekerkvoogd, legt verantwoording af van de 
inkomsten en uitgaven over de periode sinds 20 december 
1639, tesamen met zijn adjunct Anne Foeckes 
Aantekening van een deelbetaling aan Anne Foeckes, ter 
vereffening van de rekening 
idem, volle betaling 

0636 

98vo 21 dec 1640 
 
 
2 juni 1641 
 
27 juni 1641 
30 dec 164? 

Verantwoording door Broer Hanses als administrateur van de 
leensgoederen vanaf 28 december 1639, samen met adjunct 
Enne Claesses 
Aantekening van uitbetaling aan Enne Claesses, een gedeelte 
wordt afgelost 
idem 
idem, volle betaling 

0635 

99 21 dec 1640 
 
 
 
 
 
24 dec 1643 
 
18 dec 1653 

Aantekening door Gerrijt Jans schooldienaar, dat hij gehouden 
zal zijn de klok te luiden op diverse tijdstippen en daarvoor zal 
genieten op jaarbasis, 140 car gld. 
Ook is besloten, door de gemeente, dat een studeerkamer 
voor de predikant zal gemaakt worden en bovendien een 
bekwame kelder. 
Capt. Haringh van Harinxma koopt de gerechtigheid van 
graven in het koor, voor 50 car gld in tien termijnen te betalen 
[in marge]Aantekening dat Haringh van Harinxma alles betaald 
heeft en bovendien nog 6 car gld 10 stuivers voor verbetering 

0634 

99vo 24 nov 1641 Verantwoording door Anne Foeckes als medekerkvoogd met 
zijn adjunct Tiette Hoytte zn Hoyttema, betreffende de 
ontvangsten en uitgaven vanwege kerke- en kosterijlanden 
sedert 21 dec 1640 

0633 

100 24 nov 1641 
 
 
2 dec 1641 

Verantwoording door Enne Claes zn administrateur van de 
leengoederen, gesterkt met den edelen ehrenfeste Jonker 
Haringh van Harinxma zijn adjunct, vanaf 21 december 1640 
[in marge] 
Aantekening van betaling aan Haringh van Harinxma, 
aangaande de vereffening van de rekening, door hem 
voorgeschoten. 

0632 

100vo 5 aug 1642 
 
 
 
 
 
 
18 aug 1642 
 
 
 
2 dec 1645 
den lesten 8-ber 
[=30 oct 1646] 

Aantekening van een betaling door Taecke Uulckes zn 
vanwege de gemeente aan Heyn Tietties houtkoper te Workum 
en Broer Bauckes glaesmaker aldaer tot bouweratie aan des 
predicants huys. 
Aantekening van betaling door Broer Hanses namens de 
gemeente voor “nieu verwerck aan de verwerckmaecker’ 
[verwerck= verfwerk] 
Aantekening van een betaling verricht door Gerrijt Jans als 
gesubstitueerde administrateur van Capetaeyn Harinxma., 
verder blijkende uit het slot van rekening van 16 november 
1642 
Aantekening van een deel aflossing aan Gerrijt Jans 
Aantekening van de laatste betaling aan Gerrijt Jans 

0631 
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101 16 nov 1642 Verantwoording door Marten Watzes Aggama als 
medekerkvoogd over zijn financiële beheer ten overstaan van 
de gecommitteerden uit de kwartieren, de dorpsrechter e.a. 
van de kerke- en kosterije landen huren en renten sinds de 
vorige rekening van 24 december 1641 

0630 

101vo 16 nov 1642 vervolg verantwoording door Marten Watzes Aggama…………. 
Verantwoording betreffende de ontvangst en uitgaaf van de 
beneficiale leensgoederen door Gerrijt Jans schooldienaar als 
gesubstitueerde van Jonker Haringh van Harinxma, 
administrateur. 

0629 

102 16 nov 1642 
 
21 nov 1642 
 
2 dec 1645 
30 oct 1646 

vervolg verantwoording  door Gerrijt Jans als gesubstitueerde 
voor….. 
Verklaring van betaling van een deel van de schuld in verband 
met vereffening van de rekening aan Gerrijt Jans 
idem 
idem, het restant 

0628 

102vo 29 nov 1643 
 
 
 
 
 
10 dec 1643 

Broer Hanses medekerkvoogd en adjunct Marten Watses 
Aggama leggen verantwoording af van de rekening betreffende 
kerke en kosterije landhuren vanaf 16 november 1642. De 
gecommitteerden zijn: Hoyte Yppes uit Oostwolde, Jelle 
Jenckeszn aan de Bird, Poppe Sijbrens van Ongerbuiren, Jelle 
Eelckes van Oosgenhuyssen. 
[in marge]Vermelding van betalingen ter vereffening van de 
rekening 

0627 

103 29 nov 1643 
 
 
 
3 dec 1643 

Verantwoording door Taecke Uulcke zn als administrateur van 
de leensgoederen, gesterkt met zijn adjunct Arien Sijtties zn, 
van zijn rekening vanaf 16 november 1642 
 [in marge] 
Aantekening dat het tekort is uitbetaald aan Taecke Uulckes 

0626 

103vo 27 nov 1644 Marten Watzes Aggema kerkvoogd en ontvanger van de kerke 
en kosterije landen legt verantwoording af van zijn rekening 
vanaf 29 november 1643 

0625 

104 27 nov 1644 
 
 
9 dec 1644 

Arien Sytties zn legt verantwoording af betreffende zijn 
rekening van de pastorie en leensgoederen vanaf 29 
november 1643. 
Aantekening van kwitantie; Arien Sytties heeft het tekort 
ontvangen van Douwe Foeckes 

0624 

104vo  [blanco]  
105 26 nov 1645 

 
 
 
 
4 dec 1645 

Compareerde Gerrijt Jans zn als gesubstitueerde kerkvoogd 
van Capeteyn Haringh van Harinxma, gesterkt met Sijbolt 
Sijbrens zijn adjunct om te doen reckeninghe bewijs en reliqua 
van zijn ontfang ende utgaeff van de kerke ende costerije 
landthuijren sedert den 27 nov 1644 
Aantekening dat Gerrijt Jans zn de vereffening betaald heeft 
aan Sijbolt Sijbrens 

0613 

105vo 26 nov 1645 Douwe Foeckes zn dorpsrechter en in dezen als 
administrateur der liensgoederen geadsesteert met Hoyte 
Yppes zijn adjunct doet verantwoording van zijn rekening 
sedert 27 november 1644 

0612 

106 19 nov 1646 Sijbolt Sijbrens als kerkvoogd gesterkt met Jelle Jenckes zn 
zijn adjunct doen verantwoording van hun rekening sedert 26 
november 1645 

0611 

106vo 19 von 1646 vervolg verantwoording door Sijbolt Sijbrens…………. 
Hoyte Yppes administrateur der liensgoederen gesterkt met 
Broer Hanse zn zijn adjunct doet verantwoording van zijn 
rekening sedert 26 nov 1645 

0610 

107 19 nov 1646 vervolg verantwoording door Hoyte Yppes zn……………. 0609 
107vo 6 aug 1638 Baersluyden doen een uitspraak in  een questie betreffende 

het blokkeren van een graf in de kerk door een nieuw 
geplaatste bank 

0608 
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108 24 mrt 1632 
 
 
16 oct 1647 

Borgstellling door Hans Piers en Sierck Piers te Idsega dat 
Gerke Douwes zn en zijn kinderen niet ten laste komen in 
geval van armoede aan het dorp Heeg 
Kwitantie van betaling aan Meynert Johannes mr. leydekker te 
Sneek voor een nieuw leidak op het koor van de kerk 

0607 

108vo 1 nov 1629 
 
14 mei 1643 
16 apr 1643 
 

Accoord om een grafsteen te verplaatsen die ligt op een plek 
door Uulcke Solama geclaimd 
Toewijzing van twee graven in de kerk 
Besluit dat de dorpsrechter in de kerkbueren dient te wonen, 
acte opgemaakt en getekend door Capetaeyn Harinxma 

0606 

109 Anno 1612 
 
 
Anno 1612 
 
 
10 mei 1612 
 
 
jan 1613 
 
jan 1614 

Eelck Tiamme dr betaalt 8 car gld voor haar moeders 
legerstede in de kerk te Heeg, het geld wordt gebruikt voor 
broden ten behoeve van de armen in de winter 
Tierck Jetze zn betaalt van de legerstede van zijn vrouw Rienck 
Wypke dr 8 car gld, eveneens gebruikt voor broden ten 
behoeve van de armen 
In de Heere gestorven is Auck Obe dr huisvrouw van Tacke 
Tiamme zn en legateert de armen 50 car gld, mits genietende 
een legerstede in de kerk te Heeg. 
Van bovengenoemde 50 car gld heeft Wypke Hanse zn betaald 
17 car gld voor arme broden 
idem 

0605 

109vo begin 1615 
 
 
6 nov 1614 
 
Anno 1616 
 
 
 
29 mrt 1618 

Wypke Hanse zn heeft nog 16 goudgld uitgegeven van de 
totaal 50 conform testament om die in drie winters na haar 
dood uit te keren 
De ergenamen van Sybolt Frans zn en Syts Mirckx dr hebben 
betaald 16 car gld voor hun moeders legerstede 
Tiedt Rommerts heeft laten kopen voor haar overleden man 
Wypke Hans zn een legerstede in Hegena kerck 
Is gestorven Weebel Hille dr huisvrouw van Seerp Uulckes 
begerende een legerstede in de kerk 
De voorsz. Weebel heeft de armen van Heegh toegemaakt 
hondert dalers na versterven van haar broedere Douwe Hille 
zn volgens testament waarvan hierna een copie volgt 

0604 

110 
t/m 
111 

12 mrt 1618 Copie van het testament van Wabel Hille dr 0603 
t/m 
0601 

111vo 12 mrt 1618 
 
 
12 mei 1630 
 
16 jun 1640 
 
 

vervolg testament Wabel Hille dr 
gecopieerd en ondertekend door Wibrandus Petri dienaar Jsu. 
Chr en Gerrijt Jans 
[in marge] Uitbetaling van het legaat aan de armen in Heegh 
inclusief rente 
Extract bijeenkomst 7 maart 1638. Grietman S. Burmania als 
commissaris vergadert met de gemeente van Heeg om zeker 
kwestie weg te nemen tussen Uulcke Solkama en de predikant 
betreffende de stemming voor twee kerkvoogden. Burmania 
wijst nu twee personen aan, één van de gereformeerde en één 
van de brede gemeente. Dezen worden normaliter gekozen 
middels stemming,  conform de acte uit 1599 

0600 

112 
t/m  
112vo 

19 jun 1618 
 
 
 
19 jun 1618 

Register van Floreenen schietende aen de zeedijck bij 
Colderzijl  
[in marge] Aantekening dat  op 11 augustus 1611 correcties zijn 
doorgevoerd 
Copie regeling uit 1618 van de dijkgenoten van Colderzijl 

0599 
t/m 
0598 
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113 
t/m 
114vo 
 

5 apr 1636 
2 sept 1636 
 
15 nov 1636 
16 mei 1637 
9 juli 1637 
 
10 mei 1638 
 
9 juli 1637 
 
29 mei 1647 

Het besteck vant nieu(e) Leydack 
Opneming van het werk, vaststelling van de kosten en 
uitbetaling 
Aantekening van een deelbetaling aan de leidekker 
Finale (volle) betaling 
Kerkvoogden c.s. accorderen met de leidekker Meynert 
Johannes over het meerwerk en afrekening daarvan 
[in marge] Aantekening van ontvangst van betaling door de 
leidekker 
Overeenkomst met de leidekker voor jaarlijkse reparatie en 
onderhoud 
Opdracht aan de leidekker om enkele grote gaten te repareren 
[grote gaten vielen buiten het jaarcontract] 

0597 
t/m 
0594 

115 11 juni 1638 Uitsplitsing van de kosten van diverse materialen in verband 
met een extra reparatie 
Aantekening van de betaling hiervan conform de kwitantie 

0593 

115vo 12 nov 1637 
 
8 aug 1638 
 
21 nov 1638 

Bestek van een “schuddinge” [= een afscheiding, soort koorhek] in 
de kerk 
De eerste termijn voor de schuddinge is betaald conform de 
kwitantie aan de “kistemakers” 
De tweede termijn is betaald 

0592 

116 24 aug 1639 
 
5 weken na 
mei 1641 

De resttermijn plus een bedrag voor meerwerk ten behoeve 
van de “schuddinge” is betaald 
Beschrijving van de werkzaamheden voor het opbreken van de 
oude en het aanbrengen van nieuwe bestrating in de 
Kerckebuieren van Heeg, inclusief een systeem voor de 
waterafvoer 

0591 

116vo 5 weken na mei 
1641 
16 nov 1642 

vervolg beschrijving van de werkzaamheden …………………. 
 
Accoord over het verplaatsen van de brug op het oosteinde 
van de Kerckebuieren en het verleggen van het voetpad door 
Gosse Fetses 

0590 

117 18 mei 1643 Vervolg accoord voor het verplaatsen van de brug, met 
nauwkeurige omschrijving van de nieuwe situatie 

0589 

117vo 18 mei 1643 
28 mei 1644 
18 mei 1643 
 
20 juni 1643 

Verklaring van Gosse Fetses dat hij zijn geld heeft ontvangen 
Idem voor meerwerk. 
Kwitantie betreffende de verkoop van een koegank met de 
maden daartoe behorende aan de gemeente van Heeg 
Tijdens een bezoek van de leidekker Meynert Johannes heeft 
de schooldienaar (Gerrijt Jans) hem, met het loodrij, laten 
meten hoever de toren oostwaarts over de kerk leunt. 
Bevonden is dat de bovenste en hoogste steen 20 duimen van 
de toren af op de vorst van de kerk uitkwam. Dit pro memorie 
om te merken of hij ook nog meer gaat of niet 

0588 

118 16 feb 1633 Obligatie voor 150 car gld, cred. deb. doorgehaald (niet leesbaar) 0587 
118vo 16 feb 1633 

5 mei 1635 
mei 1636 
13 mei 1637 

vervolg van de obligatie 
Aantekening van interest betaling op deze obligatie 
Idem 
Idem, de hoofdsom is afgelost en weer op interest gezet aan 
juffrouw Jigh Hoytema ten behoeve van het Armeboeck 

0586 

119 15 jan 1631 
 
10 feb 1641 

Obligatie van 50 goudgld, als overgeschoten geld van de 
Armenrekening, op rente gezet door predikant en kerkeraad. 
[in marge] Vermelding van de aflossing 

0585 

119vo 15 jan 1631 
1 nov 1632 
3 dec 1634 
28 dec 1635 
30 dec 1636 
1639 
1641 
10 feb 1641 

Vervolg omschrijving van de obligatie 
rente betaling 
twee jaren rente betaling 
rente betaling 
idem 
idem 
idem 
de hoofdsom terugbetaald 

0584 
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120 
t/m 
121 

1620 Register van de landthuier van de Beneficiale leenslanden in 
Heeg voor den jaere 1620 van verhuiering gedaan bij den Ed. 
Jonker Doco van Botnia met de bijsitters en de secretaris van 
den Gerechte van Wijmbritseradeel 

0583 
t/m 
0581 

121vo  [ is blank, niet gebruikt]  
122 6 juni 1630 Obligatie voor 50 goud gld.; cred. diakonie, deb Trijncke Hille 

dr, weduwe Syucke Andries 
0580 

122vo 6 juni 1630 
3 mei 1633 
nov 1633 

vervolg tekst obligatie 
Aantekening van aflossing 
Wederom op interest op Allerheiligen 1633 

0579 

123 1 mei 1631 Obligatie voor 50 goudgld; cred.: diakonie, deb.:Trijncke Hilledr 0578 
123vo 15 dec 1624 

 
 
1631 

Obligatie voor 50 goudgld. cred.: gemeente Heeg 
(leensvoogden); deb.: Liaucke Claes. 
[in marge] Aantekeningen van rente betalingen in 1625, 1626, 
1627. Onderaan wordt de aflossing in 1631 vermeld. 

0577 

124 18 dec 1624 
 

Obligatie voor 25 goudgld. cred.: dorp Heeg (leensvoogden); 
deb.: Aate Claes 

0576 

124vo 28 dec 1627 Obligatie voor 50 goudgld. cred.: dorp Heeg (leensvoogden) 
deb.: Symon Ryoerdts zn, Richtst Hijlcke dr en Douwe Ryoerdts 
zn, Evert Everts dr, echtelieden 

0575 

125 28 dec 1627 
23 juni 1632 
 
25 nov 1632 
28 nov 1634 

vervolg omschrijving obligatie, met opmerking over de rente. 
Gedeeltelijke aflossing door Richst voor haar deel als 
huisvrouw van Sijmen Ryoerdts zn 
Sijmen Ryoerdts zn betaald interest 
Aflossing en kwijtschelding van de laatste rente 

0574 

125vo 5 mei 1619 
 
 
 
 
 
26 mei 1628 
 
1630 

Obligatie voor 50 goudgld; cred.: diakonie Heeg, deb.: Pieter 
Pietersen tbv speciale hypotheek op zijn huis in de 
kerckebuieren 
[in marge] Vermelding van de inschrijving in het Hypotheekboek 
van Wymbritseradeel en 24e januari 1620 , w.g. Bloemendal 
(secr.) 
Aantekeningen van rente betalingen in 1621, 1622, 1623, 
1624, 1625, 1628 
De helft wordt afgelost, de rest staat nog bij Trijncke Syuckes 
op rente 
gehele aflossing in 1630 

0573 

126 4 sep 1615 Accoord in een kwestie tussen Liaucke Syucke zn en Baucke 
Aucke zn aangaande het onderhoud van een stuk dijk ten 
zuiden van het “hiem” van Baucke Aucke zn. Er wordt door de 
baersluyden teruggegrepen op een acte van 12 juni 1615 

0572 

126vo 9 mei 1618 Obligatie voor 30 goudgld. cred.: gereformeerde armen Heeg; 
deb.: Gerrijt Jans zn 
[in marge] Aantekening van rentebetalingen 1621 t/m 1633 en 
de uiteindelijke aflossing 

0571 

127 26 mrt 1617 
 
 
 
 
 
 
1629 

Cornelis Heynszn lakenkoper in Heeg neemt een obligatie van 
25 goudgld over van Sytse Douwe zn wonende in IJlst, die hij 
had geërfd van zijn broer Romcke Douwe zn en gesteld was op 
naam van de Armen van Heeg. Sytse kon deze obligatie niet 
aflossen en de rente ook niet betalen 
[in marge] Als hypotheek geregistreerd in Wymbritseradeel op 
12 november 1617 
Vermelding van aflossing en het weer beleggen in 1629 naast 
het kopen van broden voor de armen 

0570 

127vo 17 mrt 1617 Copie van de obligatie op Sytse Douwes van 6 mei 1606, zoals 
omschreven  in voorgaande folio 

0569 

128 3 nov 1614 
 
17 nov 1615 

Oblgatie voor 100 goudgld. cred.: kerkvoogden; deb.: Jelle 
Michiels 
[in marge] Aantekening van rente betaling en aflossing 
(boven aan de bladzij staat dat de 100 gg zijn gebruikt voor 
het betalen van de nieuwe klokken 

0568 

128vo 3 nov 1614  vervolg omschrijving van de obligatie 0567 
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129 26 jan 1614 
 
2 nov 1614 
3 nov 1614 

Obligatie voor 100 goudgld. cred.: kerkvoogden; deb.: 
Johannes Sytse zn; hypotheek op huis en tuin te Heeg 
[in marge] Aantekening van aflossing en rente betaling  
Overdracht aan de nieuwe kerkvoogden minus een Spaensche 
oort, die zijn vergoed hebben voor kosten 

0566 

129vo 26 jan 1614 vervolg omschrijving van de obligatie voor 100 gg 0565 
130 zonder datum Conditien en Artyckelen op welcke de ingesetenen van Heegh 

hun schoolmeysters hebben beroepen 
0564 

130vo zonder datum vervolg conditien en artyckelen………….. 
[in marge] aantekening betreffende een hogere vergoeding en 
meer turf door de administrateur van de leengoederen 

0563 

131 
t/m 
169 

19 mei 1613 Register van de Aanbreng uit 1511, gekopieerd uit het 
“deels”legger 

0562 
t/m 
0484 

170 18 mei 1613 
 
12 mei 1637 

vervolg en einde van het Register van Aanbreng 
 
Bericht over afslag van de meerswal; de breedte van een zeker 
perceel is nu 14 treden en was voorheen 56 treden 

0483 

170vo 
t/m 
171vo 

19 mei 1613 
 
 
 

Alfabetisch register op het Register van den Aanbreng van de 
“stellen in deesen aanbrengh overgegeven ende beschreven”. 
[in marge] diverse namen van personen die in 1616  de 
betreffende positie bezitten 

0482 
t/m  
0480 

172 19 mei 1613 
aug 1646 

vervolg alfabetisch register 
Aantekening omtrent het maken van de straat om het kerkhof, 
bestaande uit drie regels klinckerts 

0479 

172vo 
t/m 
175 

zonder datum Copie van de floreenen volgens het register van Siuerdt 
Haringhs zn, in zijn leven bijsitter van Wimbritseradeel ende 
dorpsrechter in Heegh, soo als dat selve van de voorsz. Siuerdt 
Haringhs zn erffgenamen Eelcke Sybolt zn, hem in het 
dorpsrechterampt succederende, overgelevert is. 
[Betreft de floreenrente en taux over de maanden september en october van 
het dorp Heeg;  Deze copie is niet gedateerd, maar is mogelijk van ± 1602, 
aan het einde staan 9 namen met daarboven vermeld “Heeghe buerstere taux 
Jacobi anno 1601”] 

0478 
t/m 
0472 
 
 

175vo 
t/m 
178 

21 mei 1613 Copie van de Bandeweeghen, volgens het origineel uit 1511; 
voor een belangrijk deel in Oud-Fries 

0471 
t/m 
0466 

178vo 
t/m 
184 

1 juli 1613 Copie dijkbrief betreffende de “Meerdijck”. oorspronkelijk  een 
document van 12 april 1556 en aangepast op 17 october 
1563. De Dijksartikelen zijn gedateerd op 26 januari 1564.  
Goedkeuring van deze herziening door de Grietman was 
destijds achterwege gebleven, waarover klachten waren 
ontstaan. Uiteindelijk wordt de dijkbrief geapprobeert door de 
grietman Douue van Botnia.  

0465 
t/m 
0453 
 

184vo 
t/m 
185 

21 mei 1613 Verklaring van Juw Haersma (= Harinxma) dat hij afziet van zijn 
studie en het gebruik van het leen daarvoor aan hem 
toegekend. Hij is nog net geen 25 jaar, daarom wordt speciaal 
aandacht besteed aan de rechtsgeldigheid van de verklaring, 
waartoe hij o.a. zijn moey (=tante) Tiets Harinxma mede laat 
tekenen 

0452 
t/m 
0451 

185vo 21 mei 1613 
19 mei 1615 

vervolg verklaring van Juw Haersma 
Specificatie van de percelen dijck hoeveel een yder persoon 
aldaer mach competeren beginnende neffes een halve sloot 
op het noordt van(de) Sijlmans huys ende het oost van(de) 
Hegena kerckbueren ende voorts na Hegena zijl tot den 
uutersten eynde van de dijck, aldus geschied inden iaere 16… 
[niet ingevuld]  

0450 
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186 19 mei 1614 Copie overeenkomst, gedateerd op 10 mei 1598, van de hou-
genoten in Agge Douues hou betreffende het dijkonderhoud 
met de dijkgraaf Jelle Michiels, ter presentie van Simon 
Cornelis zn predicant in Heeg en Adriaen Joris zn schoolmr. en 
schrijver van de Maerdijck 

0449 

186vo 31 mrt 1606 
 
 
 
 
12 aug 1606 
 
 
 
1629 

Kwitantie voor ontvangst van pensie ondertekent door 
Wibrandus Petrus Billandius; gaat over de jaren 1605 en 
1606 
Afrekening van diverse kosten door Wibrandus Petri predikant; 
o.a. landhuur, reparatie en kosten tbv “soldaten” 
Kwitantie voor ontvangst van pensie 
Bovenstaand betreft een copie geschreven  door Joannes Feycke zn Eijnga 
schoolmr in Heegh 
[in marge]  
Aantekeningen omtrent twee betalingen 

0448 
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    Afb. De laatste folio onbewerkt  
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    Afb. De laatste folio bewerkt 
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