
Jentie Heringa en consorten verbinden zich vanwege het gebouwde huis  tot 

betaling van een jaarlijkse grondpacht aan het Albadaleen; 1796  

  

Zekere huizinge te Poppingawier op een plekje grond van het Zekere Lieve Vrouwen of 

Albada Leen, gelegen te Poppingawier, sonder consent van de collatoren en collatrices van 

voors. leen gebouwd zynde, zo hebben de collatoren en collatrices van gedagte Leen, zich 

daar over beklaagd bij het Collegie van Gedeputeerde, welk Collegie na request re- en 

contrarescriptie de bouwen van gemelde huizinge heeft gelast die af te breeken en alles in 

voorigen staat te brengen, waarop Jentie Heringa, woonachtig onder Rauwerd, zo voor zich 

zelf, als uit naam van de overige bouwers van gedagte huizinge, collatoren en collatrices van 

het Lieve Vrouwen of Albada Leen voors. verzocht heeft gemeld plekje grond, waarop de 

huizinge gebouwd is, als mede noch een plekje grond bij die huizinge, alles in diervogen als 

afgeperkt is, van collatoren en collatrices te moggen ter bede leenen, en daar voor 's 

jaarlijks zekere recognitie betaalen, zo is zulks geaccordeerd, onverkort het recht van de 

collatoren en collatrices in der tijd, welke altijd gerechtigd zullen zijn Jentie Heringa en 

verdere participanten te gelasten de huizinge af te breeken en zullen deze dit dan ook op de 

eerste aanmaninge moeten doen en de gantsche grond in den voorigen staat brengen, op 

hunne eigener kosten, tot genoegen der collatoren en collatrices in der tijd - En heeft Jentie 

Heringa voors., zoo voor zich zelf als voor de overige participanten, aangenoomen tot 

recognitie van de beedleeninge aan den beneficieerden in der tijd van gedagte leen 's 

jaarlijks te betaalen tegen quitantie eene summa van zeven caroli guldens, en wel telkens 

den 12 May, in vrijen gelde, klinkende munte, sonder eenig bezwaar, zullende de eerste 

betaalinge geschieden den 12 Maij 1797. Tot naarkominge, waarvan ik Jentie Heringa, zo  

Voor mij zelfs als wegens de overige participanten, verbinde alle mijne en  in qualiteit 

goederen, generaal en speciaal de huizinge op het plekje grond van het Leensgoed 

gebouwd, thands door Bouwe Oepts bewoond, met submissie van mijn persoon en die der 

participanten aan den Hove van Friesland en alle andere gerechten ter eerster instantie. 

Aldus gedaan en verteekend te  

Leeuwaarden den 17 December 1796 ter presentie van Dr. D.H. Andreae Gz., advocaat ter 

voors. plaatse.   

  

  

J.W. Heeringa. Me presente D.H. Andreae G.Z.   

  

  

In dorso: Acte van Beedleeninge, gepasseerd door Jentie Heeringa, zoo voor zich zelfs als in 

qualiteit, 1795.  

 


