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In memoriam Dr. A. L. HEERMA VAN VOSS
door Mr. P. C. J. A. BOELES
Op 24 Juli 1948 leed het Friesch Genootschap een gevoelig
verlies door het heengaan van zijn bestuurslid Dr. Alexander
Lodewijk Heerma van Voss. Op die Zaterdag sprak ik hem des
morgens nog in de bibliotheek van het Genootschap, opgewekt
als steeds. Des avonds reeds overleed hij plotseling in de Harmonie te Leeuwarden, waar hij met enkele vrienden de kegelclub
bezocht voor een wel verdiende ontspanning. Aan de broosheid
van ons bestaan zijn wij weer eens terdege herinnerd.
In 1894 werd hij te Leur in Noord-Brabant, waar hij ook begraven is, geboren als zoon van een groot industrieel. Na in 1921
te Utrecht gepromoveerd te zijn in de rechtswetenschappen,
werd hij op 1 Jan. 1923 benoemd tot commies-chartermeester
bij het Rijksarchief in Friesland, waar hij wijlen Dr. S. A. Waller
Zeper, na een tij delij ke vervanging sedert 1935, in 1938 opvolgde
als rijksarchivaris. Gezien de aantrekkingskracht der grote
steden voor het niet in Friesland opgegroeide intellect was het
voor het afgelegen Leeuwarden stellig een grote aanwinst, dat
hij zich daar vestigde en zich tot Friesland aangetrokken voelde, reeds op grond van de verwantschap van de familie Van Voss
met vele adellijke en patricische Friese geslachten, wat hem als
genealoog opperbest bekend was.
Zo treffen wij in 1833 aan Sophia Van Voss, weduwe van
Martinus Bouricius v. Idema, eigenares van Crack-State te Heerenveen en in 1806 Agatha Van Voss, echtgenote van Julius Matthijs
van Beyma thoe Kingma. Ook de naam Heerma, door de familie aangenomen, spreekt duidelijk van Friese relaties. Zo voelde
Van Voss zich spoedig geheel thuis in Friesland en zijn archivalia,
waarin .hij de schimmen van zijn voorouders telkens ontmoette.
Toch was hij geen typische Fries en meer een vlotte, opgewekte
Brabander, met uitgesproken beschaafd Nederlandse allures.
Krachten, die men te Leeuwarden zo gaarne ziet, naast de
evenzeer onmisbare lokale krachten, omdat zij, als gezegd, zich
moeilijk in Friesland vestigen en daar broodnodig zijn ter voorkoming van een al te uitgesproken provincialisme.
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Reeds in 1927 verleende Van Voss zijn zeer gewaardeerde me ..
dewerking aan de tweede tentoonstelling van antieke goud- en
zi lverwerken, ter gelegenheid van het "Honderd-jarig bestaan"
van het Friesch Genootschap gehouden in het Friesch Museum.
Voor de lijvige catalogus beschreef hij de vele wapens, voorkomende op de tentoongestelde werken. Geen wonder, dat hij, bij een
eerst volgende vacature, in 1935 werd opgenomen in het bestuur
van het Genootschap, waarin hij fungeerde als conservator der
handschriften, een taak, die ik, met behoud van de bibliotheek gaarne aan hem overdroeg; terwijl hij tevens bereid werd gevonden om deel uit te maken van de Redactie v. d. Vrije Fries en
van de Museum-Commissie.
Zoals de toegevoegde, beknopte lijst van zijn geschriften aangeeft, verrijkte hij de Vrije Fries met verscheidene, aantrekkelijke
pennevruchten. Hij bracht onze redactie in nauw contact met de
serieuse werkers, die men dagelijks in de fraaie, stemmige werkkamer van het Rijksarchief kan aantreffen, gebogen over de
haast onuitputtelijke archivalische geschiedbronnen van Friesland en hij wist herhaaldelijk voor de Vrije Fries de hand te leggen op belangrijke bijdragen, die het resultaat waren van dergelijk onderzoek.
Afgezien van zijn ambtelijk werk, als het ordenen en beschrijven van bepaalde onderdelen van het archief en het beantwoorden
van de talloze vragen om inlichting, waarmede een rijksarchivaris pleegt overstelpt te worden, concentreerde zijn historische belangstelling zich voornamelijk op de genealogie,
heraldiek, de Friese grafzerken en, gedurende de laatste
oorlog, op de door de Duitsers bedreigde kerkklokken. Wat
dat laatste betreft, was zijn leiding bij het redden van het
beste en het vastleggen van de op de klokken voorkomende
versieringen en inscripties, stellig bijzonder verdienstelijk. Tal
van gipsafgietsels, waarvan een stel in het Friesch Museum
wordt bewaard, en circa 500 foto's stellen de belangstellenden
thans in staat om zonder gevaarlijke klimpartijen in tochtende
torens dit klokkenmateriaal te overzien en het werk van verdienstelijke pionniers, als ons vroegere bestuurslid van Borssum
Waalkes, aan te vullen en te corrigeren. Van dat alles gaf Van
Voss, in een belangrijke lezing, in 1946 gehouden voor het Friesch
Genootschap, reeds een voorlopig, met lichtbeelden geillustreerd
overzicht.
Tevoren wijdde hij een lezing aan de ' Friese grafzerken, uit een
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kunsthistorisch oogpunt. Een voor Friesland nog steeds ontbrekende, monumentale beschrijving van die Friese zerken, tot de
invoering van de registers van de burgerlijke stand, is door zijn
krachtig initiatief en deskundige leiding, eindelijk gebracht in
een ver gevorderd stadium van voorbereiding. De eerste aflevering, de gemeente Achtkarspelen betreffende, ligt, als wij goed
zijn ingelicht, vrijwel gereed voor de pers. Onvermoeid werkte hij
met enkele medewerkers aan het optekenen en soms lastige ontcyferen van de vaak verweerde grafschriften en als de kippen was
hij erbij als hier en daar, b.v. door het opbreken van een vloer,
tijdelijk weer nieuwe stenen voor den dag kwamen, die aan vroegere bewerkers, want daaraan heeft het nooit ontbroken, waren
ontsnapt. Zelfs in barre koude zag men hem, b.v. na de gedeeltelijke afbraak van de Galileërkerk te Leeuwarden, met dergelijk
werk bezig.
Daar de wederopbouw van deze Galileërkerk, tijdens de oorlog
moest worden stilgelegd, konden de plannen betreffende de wederopstelling der belangrijkste zerken nog niet tot uitvoering
komen. Hoe Van Voss zich zóiets voorstelde kan men zien in de
Sint Maartenskerk te Franeker, met zijn imposante reeks zerken,
die laatstelijk in het koor tegen de achtermuur waren geplaatst,
zoals de afbeelding, fig. 3 I, laat zien, die wij in 1912 publiceerden
in het Bulletin v. d. Nederlandsche Oudhi!idkundige Bond, bij
de beschrijving der Franeker Monumenten, naar aanleiding van
de in dat jaar in Friesland gehouden jaarvergadering van die
Bond. Bij de recente restauratie, die een paar jaar geleden voltooid werd onder leiding van den architect H. v. d. Kloot Meyburg, is voormelde opstelling gewijzigd en zijn de zerken meer
groepsgewijs en systematisch op de vloeren en tegen de zijmuren geplaatst, volgens aanwijzing van Heerma Van Voss.
De voormelde aantekeningen en beschrijvingen behoren ongetwijfeld tot het belangrijkste materiaal voor de algemene publicatie. In dit verband dient nog gewezen te worden op de door
Van Voss en Wassenbergh verzorgde tentoonstelling van Friese
heraldiek, in 1942 gehouden in het Friesch Museum. De uitstekende catalogus, met praktische klapper op namen, is een werkje
geworden van blijvende waarde, waarvan nog exemplaren te
krijgen zijn.
Zijn haast volledige kennis van de Friese heraldiek en genealogie van bekende geslachten en in het bijzonder van hetgeen van
dien aard aan bronnen nog in de zo talrijke Friese kerken bewaard
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bleef, ook in de vorm van decoratieve grafborden, maakte Van
Voss, wanneer hij op de kansel zetelde, tot een der meest gewaardeerde voorlichters bij de tijdens den oorlog gestaakte, maar thans
weer traditionele excursies van het Friesch Genootschap, die zodanig worden gewaardeerd, dat slechts de perfecte organisatie en
rondleiding van de zo talrijke ~n steeds weer opdagende deelnemers
deze excursies, zonder splitsing, mogelijk maakt. De laatste, in
de maand Juni 1948, naar het Zuid-Oosten van de provincie
Friesland, ligt nog vers in het geheugen.
Aan dit nog zooveel belovende en veelzijdige werk is nu plotseling een onherroepelijk einde gekomen. Had het anders gekund?
Werd de boog niet te strak gespannen? Indien de overledene
zich, ondanks alle vererende aandrang, beperkt had tot het tot
dusverre geschetste werk, waarvan de beheersing reeds de volle kracht van een vitale en vlug werkende persoonlijkheid scheen
te vergen, dan hadden deze, ook bij anderen opgekomen vragen,
niet gesteld behoeven te worden. VoOr de laatste oorlog heeft Van
Voss zich ook wel in hoofdzaak in deze richting bewogen, al waren er reeds toen vele andere dingen, zoals het amateurtoneel, die zijn belangstelling hadden en wellicht afleiding bezorgden.
De afloop van de oorlog bracht, als nawerking daarvan, evenals bij vele anderen in den lande, een merkbare verandering van
geestesgesteldheid. De opvatting, dat veel radicaal anders moest
dan voOr de Duitse invasie, scheen ook hem te bezielen. Voorheen
zich voelend als een politiek dakloze, zoal$ zijn oudste zoon memoreerde, liet hij zich in 1945 de benoeming welgevallen van lid
van de nood-gemeenteraad, welk mandaat in 1946 definitief
werd bekrachtigd. Sedert had de politiek zijn onverdeelde belangstelling, evenals in het algemeen alles wat het openbare
leven betrof. Zijn talrijke bestuursfuncties van uiteen lopende
aard, teveel om op te noemen, kunnen daarvan getuigen. Dit
alles is o.i. zeer toe te juichen, als men het met zijn tijd kan bolwerken.
De ontwrichte toestanden leverden nà de vrede aldra organisaties op, als het door het Militair gezag gestimuleerde "kunstcentrum", dat min of meer in de plaats kwam van de organen, die
zich tevoren daarmede occupeerden. Van Voss stelde zich aan
het hoofd van dat centrum, dat bedoeld was als een afdeling
van een "Landelijke stichting voor de kunst", waarvan niets
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is gekomen 1), hetgeen blijkbaar ook de verdwijning van het
"kunstcentrum" ten gevolge had, dat samen smolt met de eveneens na-oorlogse "Fryske Cultuerried", waar in Van Voss daarop
werd opgenomen als onder-voorzitter. Het zou te ver voeren om
zijn werk in deze hoedanigheden te schetsen. Het in 1946, aanvankelijk als weekblad verschijnende, mede door Van Voss opgerichte "Nieuw Friesland" geeft door zijne bijdragen en onvermoeide propaganda-strijd voor het bedreigde bestaan van de
"Cultuerried," daarvan een duidelijke indruk.
Dat nieuwe werk heeft veel van hem gevergd, zoals ook de eindredacteur van N-F. in zijn herdenking deed uitkomen. Het was
een strijd met de illusie, dat alles op cultureel gebied beter zou
gaan, als het anders werd georganiseerd dan voorheen, als het
ware in een nieuw Friesland. Bij het voortschrijden van Nederlands herstel zal hij echter wel hebben bespeurd, dat het openbare
leven en de politieke stromingen neiging vertonen om naar de
oude beddingen terug te keren en dat in het vOOr-oorlogse toch
ook veel goeds schuilde, als resultaat van een lange, zuiver
vaderlandse traditie en ervaring.
BEKNOPTE LIJST DER GESCHRIFTEN.
1930 Huiselijke beslommeringen eens vrederechters. De Vrije Fries, d. 30,
p.107-113.
1934 Adie Lambertz en de zijnen. Alsv. d. 32, p. 113-135.
1935 Friesland voor 500 jaar. De geschiedbronnen en eenige algemeene beschouwingen. In: Leeuwarden 1435-1935. Gedenkboek, p. 16-30.
1937 In Memoriam Dr. S. A. Waller Zeper. De Vrije Fries, d. 34, p.I-5.
De inpoldering van de Wargaster Meer en Paulus Jansz. Kley. Alsv.
p.l04-121.
Nederlandsche kloosterzegels voor 1600, afl. I-V I I. Boekbespreking.
Alsv. p. 126-127.
1939 Nederlandsche kloosterzegels voor 1600, vervolg. - Prim Berland. Growestins. Boekbespreking. De Vrije Fries, d.35, p. 175-177.
1941 Friesma-State te Idaard. Historische inleiding bij het artikel van Nanne
Ottema. Alsv. d.36, p.1-6.
Nederlandsche kloosterzegels voor 1600, vervolg (met abtenlijst van
Klaarkamp). Alsv., p. 149-151.
1942 Catalogus tentoonstelling Friesche heraldiek. Juli-Sept. Friesch Mus.
(met Dr. Wassenbergh); 36 blz. en 10 afb.
1943 Publicaties van "Frisia Catholica" (1937-42). De Vrije Fries, d.37,
p. 177-178. Boekbespreking.
1946 De Leppa door M. P. van Buijtenen. Boekbesprek. Alsv. d.38, p. 109.
Talrijke bijdragen in "Nieuw Friesland", 1946-1948. Officiëel orgaan
van de Fryske Kultuerried en Het Kunstcentrum Friesland en in "De
Nederlandsche Leeuw."
1) Zie: Mededelingen van het Bureau v. Culturele Zaken in Friesland. Afd.
Pb. no. 130. Taak v. h. bureau. I. Inleidende opmerkingen. Circa 1947-8.

De reizen in het Noorden van Aernout van Buchell
door DR. A. L. HEERMA VAN Voss

t.

1).

Het was in de laatste jaarvergadering van de Noordelijke
afdeling van de Maatschappij d. Nederlandsche Letterkunde,
24 April 1948 te Groningen gehouden, dat Dr. Heerma v. Voss
een reeks interessante mededelingen deed aangaande "De reizen
in het Noorden van Aernout v. Buchell", waarin spr. ten slotte
toelicht;ng en bevestiging vond van zijn kennis omtrent de
grafmonumenten der Friese Nassaus, in het koor van de Jacobijner of Grote kerk te Leeuwarden, tot welker restauratie, als
waardig jubileumgeschenk voor koningin Wilhelmina, van Voss,
als bekend de instigatie heeft gegeven.
Wij kunnen de uitvoerige mededelingen, volgens de notulen
der vergadering, hier slechts beknopt weergeven. Deze van
Buchell dan was de zozeer in geschiedenis e!1 oudheidkunde
belangstellende, te Utrecht in 1565 geboren kanunnikszoon ;
zijn moeder heette Brigitta Jansd. Hij studeerde in Leiden
(1583), Douai en Parijs en reisde in Duitsland en Italië. In de
jaren 1589-1590 was hij weer in Holland en deed toen o.a".
nasporingen omtrent Romeinse overblijfselen bij V e c h ten.
In 1593 werd hij in Leiden licentiaat in de rechten en huwde hij
met Claesje van Voorst. In de jaren 1599 en 1600 maakte hij een
reis naar Keulen, in 1617 n~ar Groningen, Emden; Lee u w a rden en F r a ri e k e r, waarvan de notities door Mr. S. Muller
Fzn. zijn gepubliceerd in de Bijdr. en Meded. v. h. Historisch
Genootschap v. 1887. Daarnaast bestaat zijn uitvoerig D i ar i u m, gepubliceerd in de Werken V.h. voormelde genootschap,
door Dr. Brom en Dr. Van Langeraad, van 1907.
Muller heeft bij zijn publicatie waarschijnlijk gebruik gemaakt
van een fraai geïllustreerd manuscript, dat zich in het archief
van de familie Van Eijsinga 2) bevindt. Een jaar tevoren had
1) Het hier afgedrukte verslag van de lezing over v. Buchell werd genotuleerd door de secretaresse, Mej. Dr. C. W. Roldanus te Groningen en met noot
3 aangevuld qoor den heer M. Heerma v. Voss, de oudste zoon.
2) Het van Eysinga-archief, bevattende tevens het Vegelin-archief, werd
in 1923 door de familie in eigendom over gedragen aan de provincie Friesland
en gedeponeerd in het Rijksarchief te Leeuwarden. Red.
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Muller al van Buchell's bezoek aan Emden weergegeven in de
4e jaarg. van Oud-Holland. Zoals spr. evenwel opmerkte heeft
Muller steeds zorgvuldig alles weggelaten, wat op de genealogie
betrekking had. Door juist hieraan nu aandacht te wijden, was
v. Voss in staat allerlei tekenende bijzonderheden te vermelden
en historisch belangrijke toelichtingen te geven.
Het reisverhaal, dat Juli 1617 in Utrecht begint en via Amsterdam over de Zuiderzee naar het Zwarte water, door het Drents
moerasgebied over Meppel, Beilen, het "klooster Assen" naar
Groningen voert, geeft interessante notities over Stad en Lande,
meest in Latijn, vermengd met landstaal. Vooral over de stad
Groningen, en in 't bijzonder over de beide hoofdkerken, met
haar grafzerken en gebrandschilderde ramen zijn zij uiterst
nauwkeurig, Hier heeft Van Buchell alle wapens en opschriften
zorgvuldig nagetekend. In de A. kerk vermeldt hij o.a. nog een
kerkraam van Filips I I. Maar ook wereldlijke gebouwen, als het
Canters-huis met zijn schitterende tuin, de Academie met haar
kerk worden genoemd en velerlei kleurige opmerkingen over
stads- en studentenleven gemaakt. Via Appingedam en Delfzijl
trekt het verhaal naar Emden, de belangrijke koopstad, die toe
al minder nauwe relaties onderhield met de Republiek dan voór
het Bestand. Hier staat het fraaie raadhuis, in de trant van dat
van Antwerpen, in het midden van zijn belangstelling, naast de
Martinuskerk met grafzerken, als van Menso Alting, door Ubbo
Emmius van een epitaaf voorzien, en van de stammoeder der
De Blocq's (van Scheltinga). Ook de grafstede van een Tjarda
van Starkenborgh, "Tinaldinga ho ofling" , te Marienburg
(Marienhafe?) wordt vermeld.
Op de terugweg naar Franeker wordt de aandacht bij Leeuwarden bepaald. Van Voss weidde hier speciaal uit over de
tombe van prinses Anna van Oranje, vrouw van graaf Willem
Lodewijk, in verband met de voorgenomen restauratie van
beider in 1795 vernielde grafmonumenten en verduidelijkte de
situatie met foto's. Op merkwaardige wijze, gelijk spr. releveerde
vullen Van Buchell's mededelingen onze historische kennis aan.
Hetgeen toevallig gespaard bleef of uit andere bron bekend is,
vermeldt hij niet (zoals de beide wapenschilden), maar wèl wat
men niet wist: dat de tombe van de in 1588 overleden prinses van
zwart marmer was (het daarop liggend beeld van albast); ook,
dat de naam van de maker Johan Schoorman was en het
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jaartal 1591. Deze naam is alleen in Gent bekend 3). Tot slot
gaf spr. de clausule uit Willem Lodewijk's testament, waaruit
bleek, dat het aanbrengen van zijn eigen grafteken - dat op
naam staat van een leerling v. Pieter de Keijser, naar diens
ontwerp - in genoemd koor, afhankelijk was gesteld van zijn
overlijden i n Lee u war den en soberder was bedoeld dan
het is uitgevoerd. In geval van overlijden i n G ron i n gen
moest een kostelijke tombe à f 4000 in de Martini-kerk aldaar
worden opgericht.
*) Voorts beeldt v. Buchell de, evenals de genoemde wapenschilden, op de
tombe aangebrachte 16 kwartierwapens af en bericht, dat ten tijde van zijn
bezoek de gekleurde wapenschilden der vier grootouderlijke families van de
prinses aan de "choorwand" hingen. Uitvoeriger gegevens betreffende v.
Buchell en de Grote kerk heeft Heerma v. Voss medegedeeld in: Het grafmonument voor prinses Anna van Oranje in de Grote Kerk te Leeuwarden, in
Nieuw Friesland, 2e jaarg., no. 41, 24 April 1948. En: De laatste rustplaatsen
der Friese Nassaus, Leeuwarden, 1948, p. 3 en 4.

De restauratie van het Gildebord der Leeuwarder
Zilversmeden
door DR. A. WASSENBERGH
Op 9 juli 1919 schreef de bekende kenner der Nederlandse
zilvermerken Elias Voet aan de toenmalige voorzitter van het
Friesch Genootschap Mr. R. A. Fockema, een brief waarin hij
mededeelde, dat hij de meester van het bekerteken kon identificeren als Tjeerdt jarichs van der Lely. Het bekerteken, bestaande uit een beker op voet, komt voor op de belangrijkste
meesterwerken der Friese zilversmidskflnst o.a. op enige stukken
van de Popta schat, waar, naast dit meestermerk, een jaarletter
en het wapen van Leeuwarden wordt aangetroffen, er op wijzende
dat de maker lid was van het Leeuwarder zilversmidsgilde. Nu
komen de namen van de Leeuwarder zilversmeden met de daarbij
behorende merken van af 1597 voor op een houten bord met
daaraan bevestigde luikjes en het was zeer bevreemdend, dat het
bekerteken, dat toch het merk moest zijn van een Leeuwarder
zilversmid, niet op het bord voorkwam.
Dit bord was zeer overschilderd en de Heer Voet, die zich dat
zeer wel bewust was, had dan ook de overtuiging, dat de beker in
een of andere verhaspelde vorm er op moest voorkomen. Hij
meende de oplossing gevonden te hebben in het merk van Tjeerdt
van der Lely, dat uit enige vreemde krullen bestond. Op ingenieuse wijze beredeneerde hij de overgang van beker tot krulwerk.
De door Voet in voormelde brief slechts in het kort weergegeven opvatting, met verzoek die te willen publiceren, werd
door Mr. P. C. j. A. Boeles overgenomen en nader uitgewerkt
in het Februari nummer 1921 van "Oude Kunst", waarin hij
tevens weergaf, hoe het vraagstuk zich had ontwikkeld. Met
afbeeldingen werd verder aangetoond, hoezeer de drijver van
den groten schotel, bij zijn uitbeelding der herscheppingen van
Ovidius, gestaan had onder de invloed van de grootmeester
Paulus van Vianen.
Ook de datering van de Popta schat en de desbetreffende jaar-
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letter wordt hierin behandeld. Mede aan dit artikel dankte
Tjeerdt van der Lely zijn niet gerechtvaardigde roem.
Notaris Ottema uitte in de Vrije Fries, dl. 28, van 1927, blz.
296 enige stijlcritische bezwaren tegen het betoog van Boeles,
op grond, dat het kwabornament op de grote Popta-schotel, in
1671, de aangegeven datum, reeds uit de mode was 1). Bezwaren,
die hij echter zelf niet te zwaar opvatte voor een afgelegen provincie, als Friesland destijds was. Zijn conclusie luidde dan ook:
"zoolang het tegendeel niet wordt bewezen moeten wij dus Tjeerd
van der Lely houden voor den drijver van het Poptazilver".
Zo stond de zaak, toen in 1927 bij de tweede Leeuwarder zilvertentoonstelling, een nog onbekend werk met het bekerteken
voor de dag kwam, gedateerd 1661 en met een corresponderende
jaarletter. Dit was een ernstig bezwaar tegen voormelde hypothese, daar Tjeerdt van der Lely eerst meester werd in 1662. De
voormalige amanuensis van het Friesch Museum, D. Draaisma,
vond daarin aanleiding om de hypothese te bestrijden in het
Februarinummer van "Oude · Kunst", 1930. Hij ' ging echter te
ver met het betoog, dat het b~kerteken ook wel van een plattelandse meester zou kunnen zijn, die zijn werk te Leeuwarden
placht te laten keuren, maar wiens merk .niet op het gildebord
behoefde voor te komen. Voet liet zich niet ·overtuigen en dacht
aan een foutief jaartal op het bord 2). Alleen het gildebord kon
het geschil oplossen.
Het bewuste
bord werd tot voor. kort bewaard in het Gemeente.
archief op de hoogste verdieping van het Leeuwarder Stadhuis,
waar het uiteraard weinig aandacht trok. Toen het Friesch
Genootschap aan de Gemeente Leeuwarden een aantal portretten
ter . versiering van het Stadhuis in bruikleen afstond, werd als
tegenprestat~e ·het bord der zilversmeden aan het Friesch Museum afgestaan, waar het met kritische aandacht door de directeur en de amanuensis werd bekeken. De overschildering werd
gemakkelijk geconstateerd en het merk van Tjeerdt van der
1) Mej. C. J. Hudig en Or. H. E. van Gelder maken op bladz. 552 van
"Kunstgeschiedenis der Nederlanden van de Middeleeuwen tot onzen tijd"
2de dr., een soortgelijke opmerking. Ik kan me niet geheel met de daargeuite
loftuiting betreffende het drijfwerk verenigen. Twijfel aan het jaar van ontstaan (1671) is dunkt mij, na de grondige jaarletterstudie van Voet, niet meer
mogelijk. Het gekroonde wapenschildje van Leeuwarden, dat op de Poptaschotel voorkomt, wordt niet vóór 1670 aangetroffen. (Zie ook Mr. Boeles in
bovenvermeld artikel).
.
2) E. Voet Jr. Merken van Friesche goud- en zilversmeden 's-Gravenhage
1932, blz. 10~.
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Afb. 2

Één der zijvleugels nà de restauratie.

Afb. 3

De ontdekking van het bekerteken en de naam Rintie Jans
tijdens het vooronderzoek.
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Lely degelijk onder de loupe genomen. De theorie van VoetBoeles werd ernstig betwijfeld. Waarom zou Tjeerdt van der
Lely niet evenals de andere leden van zijn geslacht een lelie als
merk voeren, maar een beker? En dan was het ons niet mogelijk
in de krullen " een beker te zien, hoe fraai dit ook door Voet
beredeneerd was. Bovendien viel bij aandachtige beschouwing
een groter merk onder de overschildering waar te nemen. Onze
twijfel werd gedeeld door de waarnemend gemeentearchivaris,
de Heer van Buijtenen en er werd besloten de restaurateur
Adema te laten onderzoeken, wat die krullen wel verborgen
hielden. Het bord werd naar de heer Adema gebracht en op 20
Februari 1947 werd de proef genomen in het bijzijn van de Heren
van Buijtenen, Penning en mijn persoon. Eerst werd voorzichtig
aan de rand gewerkt en kwam er oude schildering te voorschijn.
En toen verdwenen de krullen"en daar kwam, gelijk bij het ontwikkelen van een fotografische plaat, een grote rode lelieachtige
bloem te voorschijn, waarboven de initialen T.L. (afb. 2). Het
bewijs dat Tjeerd van der Lely de meester van het bekerteken
N IET was, werd geleverd, maar waar bevond zich dat bekerteken dan wel? We namen nog enige proeven op het grote bord
en zagen, dat de oude tekens niet ónder de nieuwe aangebracht
zaten, maar er naast en niet op de "zelfde hoogte. We besloten
nog een steekproef te doen in de buurt van Brongersma, die !n
1646 meester was geworden, in welke tijd ongeveer we meenden
het bekerteken te mogen verwachten. Het merk van Brongersma
verdween en "er kwamen twee merken te voorschijn, het originele
Brongersma merk, zijnde een eikel met de initialen H.B. en daaronder puntgaaf een rode beker, de langgezochte, de oorzaak van
veel ongerief en geschrijf. Maar nog hadden we de naam van de
meester niet gevonden. Heel voorzichtig werd nu achter de beker
de overschildering verwijderd en daar stond het duidelijk:
RINTIE JANS 1) 1646 (afb. 3). Het raadsel was opgelost.
De naam Rintje Jans stond reeds op het bord, vlak onder de
nieuw ontdekte naam en als merk had de overschilderaar hem de
initialen P. I. gegeven. Dit valse merk en de naam is nu verwijderd.
1) Rintie Jans betaalde tussen 1647 en 1673 het leergeld voor elf leerjongens. Hij leidde drie zoons in het vak op. In 1646 trouwde hij Trijntje Lazes.
In November 1655 en 1663 werd hij tot keurmeester van het gilde gekozen en
in 1665 tekent hij, als Olderman, de rekening van het gilde.
Zie: "De Leeuwarder Goud- en Zilversmeden uit de XV I, XV 11 en XV III
eeuw" door Mejuffrouw R. Visscher in: Elias Voet "Merken van Friesche
Goud- en Zilversmeden".
"
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pootjes, die gebruikt werden bij het polijsten en waarin de fijne
gouddeeltjes bleven zitten, die er dan later uit verwijderd werden.
Hier behoefde de restaurateur slechts weinig bij te werken.
Wat de datering betreft, op het bord staat geschilderd onder
de namen en merken: Anno 1623. Dit zal het jaar van ontstaan
zijn, het klopt met de stijl van het schilderwerk. Telkens werden
de namen van de nieuwe meesters bij geschilderd, wat aanleiding
gaf tot het aanhechten van de bordjes en wat tevens de oorzaak
was van het steeds variërende lettertype. We hebben de bordjes
niet weer met scharnieren aan het grote bord durven bevestigen,
daar hierdoor het geheel te veel te lijden zou krijgen. De linkerborden zijn evenals de rechter bij elkaar gevoegd en voorzien
van een soliede en vernuftige draaiwijze, een uitvinding van den
heer A. P. Oosterhof, technisch ambtenaar bij Gemeentewerken.
Er doet zich nu nog de vraag voor, wie is de man die "het
houten boek" zo hardhandig heeft aangepakt? Er hebben in de
18de eeuw enige kleine reparaties plaats gehad, de bedragen
daarvoor uitgegeven zijn zo klein dat deze niet als grote restauratie in aanmerking komen. Er bestaat echter een rekening uit
veel latere tijd nl. van 1841, waarbij aan de goudsmid H. Bartels
de som van f 4.60 werd uitbetaald voor enige herstellingen en
opsieringen aan het Houten Bord. Wij geloven dat deze Bartels
het onheil heeft gesticht. Laten we het hem niet al te veel aanrekenen, het had erger kunnen zijn en de waarheid heeft tenslotte
gezegevierd.

Wanneer begint in Friesland de datering van
zilverwerken door middel van jaarletters ?
door Or. A. WASSENBERGH
Volgens Voet 1) begint de datering van het Friese zilver door
middel van letters van het alfabet in of even voor 1604. De
schrijver heeft een stuk zilver aangetroffen, gemerkt met de
letter A en voorzien van het opschrift "Frans Halfsnitz 1604".
De verordening, waarop het aanbrengen van dit nieuwe teken
berust, wordt door Voet niet genoemd en zal hem waarschijnlijk
niet bekend geweest zijn. Ook door Ottema wordt in zijn artikel
over het Friese zilversmidsbedrijf 2) van de verordening niet
gesproken. Toch is deze van het grootste belang, niet alleen voor
de datering, maar ook omdat gelijktijdig het gebruik van het
stadswapen in zwang komt. Mij was deze leemte opgevallen en
ik stelde daarom een onderzoek in op het Rijksarchief. Met behulp van Dr. Avis slaagde ik er in de instructie te vinden voor
den Generalen Keurmeester Sijtze Jarichs, welke was "gedaen
ende gearresteert in de vergaderinge der Gedeputeerde Staten
van Vrieslandt binnen Lieuwarden den 3en January 1603" (Staten archief M 11 b Commissie en instructie boek A 1587-1616.
Rijksarchief Leeuwarden). Deze instructie berustte op een "ordonnantie den laesten Novembris anno 1602 gepubliceert" . In
gedrukten vorm komt deze ordonnantie voor in: "Statuten,
Ordonnantien ende Kosturnen van Frieslandt" , in 1602 bij
GilIis van den Rade te Franeker verschenen. Mr. P. Gerbenzon
was zo goed me op deze uitgave te wijzen. De veranderingen in
1602 aangebracht, zijn in schrijflettervorm aangegeven. Het
13de artikel, waar het hier omgaat, is een vernieuwing van
het 9de artikel van het "Placcat van den V IIIMartii 1529". Het
luidt als volgt: "Item de voorsz Goudsmeden sullen oock schuldich wesen elekt en besunder teecken ofte merck te hebben,
daermede sij alle het werck bij hun ghemaeckt; sullen teecken
ofte mercken, (nieuw) benejjent het merck van der Stadt, ende het
jaer daerinne het werck ghemaeckt is", enz.
, 1) Elias Voet. Merken van Friesche Goud- en Zilversmeden, Den Haag 1932.
2) N. Ottema. Geschiedenis van het Goud- en zilversmidsbedrijf in Fries-

land. in de Vrije Fries deel XXVIII.
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In de instructie van de Generale Keurmeester is dat verder
uitgewerkt: "Sall oock in een yder stadt bestellen een teecken
der seluer stadt met het getall vant jaar, ende sall dat getall
vant jaer veranderen nae gelegentheijt des tijts.
Aengaende die wercken tegenwoirdich bijde goldtsmeden gemaeckt om t vercopen, sullen die keurmeesters van een yder
Stadt met den generalen keurmeester omme gaen ende die
wercken die sij sullen vijnden by den goldtsmeden gemaeckt om
te vercopen geholden weesen te registreren ende met een cleijn
bij teecken te mercken, op dat geen meer en mogen gemaeckt
worden, ende oock geen olde wederomme voor nieuwe vercoft en
worden.
Sullen oock die gemeene goldtsmeden naeden insinuatie vanden Generael Keurmeester voorsz. tot den eersten Marty 1603
tijt hebben, om heurlieder wercken die sij onderhanden te mogen
affwercken, maer den tijt overstreecken synde sullen moeten
wercken nae den ordonnantie op peene indeselve verhaeIt".
Hier blijkt dus dat na den eersten Maart 1603 het zilver moet
gemerkt zijn met het meesterteken, het stadswapen en het jaartal. Er wordt niet gezegd hoe dat jaartal wordt aangegeven.
We moeten hiervoor teruggaan tot een placaat van 1502, uitgevaardigd door Philips de Schoone 1), voor Holland, Zeeland
en Friesland. Artikel 10 hiervan luidt:
"Item, de Deecken ende Geswooren sullen op elck stuk werck
slaen twee teeckenen, t eene der Stadt Wapen ghekroont, ende
een ander bij A.B.C. ende die Meester die 't gemaeckt sal hebben,
sal syn teecken daer op gheslagen hebben, eer hy t in den handen
brenght van Deecken".
Dit artikel schijnt, wat de · twee eerste merken betreft, in
Friesland niet te zijn nageleefd en het placaat van 1529 liet die
merken dan ook vervallen. Het placaat van 1602 herstelt ze weer
in ere, spreekt wat het jaar van ontstaan betreft niet van A.B.C.
maar van "het Jaer daerinne het Werck ghemaeckt is". De
practijk wijst uit dat de jaaraanduiding plaats had door middel
van de letters van het alfabet en we moeten na het bovenstaande
aannemen dat op 1 Maart 1603 het zilver met een A gemerkt werd
en dat deze letter elk jaar vervangen werd door de daarop volgende. Of dat regelmatig geschiedde? Men leze hiervoor het eerder
genoemde werk van wijlen onze grote merkenkenner Elias -Voet

.

1) Charterboek van Vriesland 11 blz. 218-223.
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Ploeggang en Hoevenstelsel
Door DR. O. POSTMA
De zaken door deze beide woorden aangeduid zijn tot nu toe
niet zoo goed bestudeerd geworden, dat verder onderzoek dienaangaande niet gewenscht zou zijn. De beteekenis van het woord
ploeggang staat nog steeds niet geheel vast; ook is de vraag nog
niet afdoende beantwoord in hoeverre in Friesche streken een
hoevenstelsel geweest kan zijn. Dus de "inhoud" van het eerste
begrip, de "omvang" van het tweede vragen nog wel eenige verheldering.
Directe aanleiding tot deze studie is voor mij geweest het vinden van een belangrijk archiefstuk 1), waarin over ploeggangen
gesproken werd, en het verschijnen van een boek, waarin over een
hoevenstelsel in Westfriesland werd gehandeld 2).
l. Ploeggang

Wat dan vooreerst de ploeggangen betreft, wij vinden deze het
eerst genoemd in het verslag van den landdag op 18 Juni 1539
en volgende dagen te Leeuwarden gehouden,
Op de voorstellen betreffende de verkiezing van geestelijken
ten platten lande, toen namens keizer Karel V ingediend, waarbij
was voorgesteld dat deze zou geschieden door de inwoners van
het kerspel "schotschietende huizen hebbend" werd toen door de
landen een amendement ingediend dat hiervan (" tot meerder
verklaringe") zou worden gemaakt"schotschietende huizen ofte
ploeggangen hebbend" 3). In dien geest wordt dan ook, in het
placcaat van 30 Oct. 1539 daaromtrent, gesproken van de inwoners "gebruyckende schotschietende huysen off ploechgangen"4).
In een ander verband vinden wij de ploeggangen weer genoemd
1) Sminia Archief No. 1815 "Stukken betreffende Bergumer Meenschar"
(Bibliotheek v. h. Friesch Genootschap).
I) Mr. Dr. A. de Goede "De Westfriesche buurschap" Enkhuizen, 1944.
I) Charterb. Dl. I I p. 754.
a) Ch. I I p. 770.
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in een verslag van den landdag van 8 Juni 1560, waarbij sprake is
van zaten "wesende schotschietende ofte hebbende ploechgangen" 1).
Daarmee hebben de ploeggangen voor goed hun intrede gedaan.
Het blijkt ook niet, dat zij in de toepassing bijzondere moeilijkheid gegeven hebben, al valt het ons nu moeilijk de juiste beteekenis te doorgronden. De voornaamste schrijver over het Stemrecht in Friesland, P. Wierdsma, weet er niet veel anders van te
zeggen dan dat wij er onder moeten verstaan "losse landen van
onbepaalde grootte" waarvan floreenbelasting betaald wordt en
die bij een huis in de buurt of elders gebruikt worden 2).
Van Apeldoorn, die uitvoerig over deze zaken handelt, bestrijdt
hem ten scherpste, ongetwijfeld met recht, waar Wierdsma floreenbelasting betalen als hetzelfde beschouwt als schotschietend zijn,
maar ook wel terecht, indien wij uit dezeformuleeringvan Wierdsma moeten afleiden dat al zulke losse landen, hoe gering ook van
grootte, stemrecht zouden hebben. Toch meen ik dat ook Van
Apeldoorn de zaak niet geheel juist voorstelt.
Hij begint met er op te wijzen dat in het noordoosten van
Engeland de kleinste maat houwland, die nog als hoeve beschouwd
werd, "pleuchgang" of "oxingang" heette 3). Naar analogie daarvan concludeert hij nu dat ook in Friesland ploeggang geen los
land zal zijn, maar het tot een hoeve of zate behoorende bouwland. Dit is althans de oorspronkelijke beteekenis, zegt hij; waarop hij echter laat volgen "Maar in den tijd, waarover ik handel,
had men in sommige gedeelten van Friesland den akkerbouw
reeds lang geheel laten varen om zich uitsluitend op veeteelt toe te
leggen. De hoeven bezitters, die van hun bouwland grasland hadden gemaakt, hadden echter daardoor de aan hun hoeve klevende
rechten niet verloren. 't Tot hun hoeve behoorende land was geen
ploeggang meer in den oorspronkelijken (agrarisch en) zin des
woords, maar in de rechtstaal bleef men het een ploeggang noemen, omdat dit nu eenmaal de historische naam was voor 't
goed, waaraan stemrecht en andere publieke rechten verknocht
waren" 4). Dus nu is ploeggang geworden "het tot een hoeve behoorend land". Ik merk hierbij op dat de hier aangenomen om1) eh. 111 p. 499.
Z) Petrus Wierdsma "Verhandeling over het Stemrecht in Friesland" Leeuwarden, 1792. p. 28.
a) L. J. van Apeldoorn "De kerkelijke goederen in Friesland", Leeuwarden
1915, Dl. I p. 47.
') l.e.p. p. 48 en 49.
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zetting van bouwland in grasland op groote schaal historisch niet
te verdedigen is; de door Van Apeldoorn aangehaalde getuige,
Ocko Scharlensis, is voor den genoemden tijd (± 1200) al zeer
weinig betrouwbaar. Daarom kan echter de eindformuleering:
ploeggang = het tot een hoeve behoorend land wel juist zijn.
Wij zullen echter zien dat er ook ploeggangen zijn die niet
"tot een hoeve behoorend land" voorstellen. Daarvoor gaan wij
eens na welke ploeggangen in de bestaamde stemcohieren genoemd worden; aan deze voor de hand liggende zaak schijnen
Wierdsma en Van Apeldoorn niet gedacht te hebben. Wij zien
dan dat in de quarto- zoowel als in de folio-uitgave voor de jaren
1640, 1698 en 1728 telkens 4 stemmen genoemd worden die aan
ploeggangen verbonden zijn. Het zijn de stemmen N 7, 8 en 9
van het dorp Kloosterlidlum en stem N 10 van Wier.
Ik heb nu met behulp der floreenregisters de perceel en opgezocht waaraan deze stemmen verbonden waren en vond daarbij
dat N 7 een complex van 24 pondemaat voorstelde, N 8 een van
16 p, N 9 van 41 / 2 p. en N 10 van Wier waarschijnlijk van 4 p.
Van een huisstede of hornleger is daarbij geen sprake. Verder is
één zaak nog van belang: de gebruikers van N 7 en 8 hebben in
1640 ook nog een gewone plaats in gebruik, de eerste te Tjummarurn, de tweede te Oosterbierum. Van no 9 wordt geen huurder opgegeven, maar in de folio-uitgave staat er bij "of buirefennen te Tzummarum". Deze laatste stem heeft dus zeker geen betrekking op "tot een hoeve behoorend land", maar de eerste beide
zoo goed als zeker ook niet. In 1728 hebben alle 3 stemmen van
Lidlum een huurder, die nog een gewone plaats gebruikt.
Deze ploeggangen moeten dus wel als "losse landen" beschouwd worden; wij komen eenigszins in de lijn van Wierdsma.
Ik wil er nog de aandacht op vestigen dat Klooster lidI urn,
waar deze ploeggangen zich bevinden, ontstaan is uit het voormalige corpus van het klooster en dat al deze landen vóór de hervorming bij het klooster in eigen exploitatie waren 1). De 6
plaatsen, waaraan de stemmen 1 tot 6 verbonden waren, waren
dus nieuw gevormde hoeven, die geen stem hadden als van ouds
schotschietend maar "krachtens den aanbreng" 2). Allicht had1) Zie hierover het artikel "Oer de corpora fan de Fryske kleasters en hwat
der ut fuort kaem" (It Beaken, Jrg. 8 No. 1 en 2).
I) Zie C. J. Guibal" Democratie en Oligarchie in Friesland tijdens de Republiek" Assen, 1934 p. 68 e.v.
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den dus ook complexen land zonder huis hier meer kans op een
stem op naam van een ploeggang dan elders.
Wij kunnen uit deze uitkomst voor Kloosterlidlum (voor Wier
heb ik geen verdere gegevens kunnen vinden) de conclusie trekken dat het begrip "ploeggang" door Van Apeldoorn toch niet
geheel bevredigend omschreven is. Wij moeten dus trachten iets
meer over de ploeggangen te vinden en komen daarbij in de eerste
plaats bij de Beneficiaal Boeken van 1543. Wij vinden daar herhaaldelijk, vooral in Zevenwolden, de verplichtingen vermeld, die
de hoeven op zich genomen hebben tegenover de priesters. Zoo
moet in Makkinga ieder "bouhuys" j~arlijks den pastoor een
schepel rogge geven, in Oldelamer ieder "schotber huys" 6
stuivers, enz. In Siegerswoude krijgt de pastoor "van den principael ploech huysen" jaarlijks 16 phl. gulden; in Koudum krijgen
vicaris en koster "van elke folschot huys, ofte ploeggangen huys"
brood en koren. Wij mogen nu wel aannemen dat ploeghuis,
folschothuis en ploeggangen huis alle drie hetzelfde beteekenen
en dat het huizen zijn, waarbij een volle hoeve behoort, d.L een
hoeve die op zich zelf een ploeg noodig heeft. Maar dan zullen
we onder ploeggang moeten verstaan een hoeveelheid land, die
een volle hoeve noodig heelt. Zoo is dus de bepaling van het begrip,
zooals ik die zou willen voorstellen. Het verschil met Van
Apeldoorn is d us vooral, dat het land niet een werkelij ke hoe ve
behoeft te vormen, zoodat er dus geen huis bij behoeft te zijn.
Verder wordt hier ook het woord vol gebruikt hetwelk Van
Apeldoorn er niet bij noemt, maar dit geeft niet een scherp bepaald begrip aan; in streken als onze kleistreek, waar geen hoevenstelsel was, zou men ook het woord "behoorlijk" kunnen gebruiken. Erkend moet worden, dat men bij deze opvatting van
het begrip ploeggang wel zeer royaal geweest is bij het toekennen
van het stemrecht te Kloosterlidiurn; evenwel bij de opvattin g
van Van Apeldoorn zou het geheel onmogelijk zijn geweest.
Wij komen nu tot het archi~fstuk betreffende ploeggangen in .
den aanhef van dit artikel genoemd; dit luidt aldus:
Wij ondergescr. als rechte eijgeners ende principale schargenoten
vanden dorpe Noordermeer, onder den clockslach van Bergum
mede begrepen, obligeren ende verbinden ons na dato van desen
onsen meenschaer ende uijtdrifte naet feen niet hoger met geen
Beesten, peerden ofte schapen te beslaen als t' van older gewoonte
bij ons voorvaders tijden es beslagen gewerden een ijegel. nae de
grootheid ende klein heit sijnder landen, achtervolgende den Iiste
ende quotisatie daervan bij ons voorgaande voorvaders gemaeckt
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ende wie daertoe niet gerechticht is uijtoeholden, ende nae older
gewoonte op te halen, noch nae desen met niemandt Accoord van
huijringe ofte verhuijringe te maecken om den meenschaer ofte
leijen mede te beslaen, in generleije manieren met geen beesten,
peerden ofte schapen noch int particulier niemants goedt te mogen uijt anders dorpen ofte plaetsen aennemen, om alsoo het gemene beste, ende sijn eijgen goedt ende weijde daer door te bederven, ende alle schattinge ende onlasten euenwel op sijn eijgen
hals ende landen te holden ende daerdoor sijn eijgen welvaren, in
dusdanigen natten tijden te bedaruen ende want het ons dit aldus
noch nootshaluen belieft heeft, soo hebben wij onse handen,
namen ende mercken hier onder gestelt datum Noordermeer
AO1598 XXVIen jllnij.
Liste ende quotisatie de vande Noordermeer.
Gerck Ritskes zn en Oege Bockes zn een ploech ganck vier
paerden toe samen, seeven schapen.
Andrijs jorijts een halff ploegh gangh, twee peerden ende vier
schapen.
Wierd lans zn een halff ploegh ganck, twee peerden ende vier
schapen.
Sipcke Eetses, een halff ploech ganck, twee peerden, vier schapen.
Claes Geerts een halff ploech ganck, twee peerden ende vier
schapen.
Foecke Lieuwes een ploech gangh vier peerden en seuen schapen.
Popcke Eelcama plaets een ploech ganck vier paerden en seuen
schapen, wordt in vier parcelen gebruickt als Claes Geerts zn ende
Mr. Douwe Sijbrants, Thonis Baernts ende erffgen. van Sioerdt
Reinners.
Geert Iwes, een ploech ganck vier peerden ende ses schapen.
Wijbe Popes een volle ploech ganck, vier paerden ende acht
schapen, wordt gebruickt bij mr. Douwe Sijbrants, Iwe Wijbes
ende Feijck Harts.
Mr. Douwe plaets wordt gebruickt bij Goede Eetzes vier paerden, acht schapen.
Tiebbe Rompckes een halff ploech ganck twee paerden en vier
schapen.
Ritske Lieuwes een halff ploech ganck, twee paerden en vier
schapen, wordt gebruickt bij Hattum Heerckes ende HlIecke
Romckes.
Gerrijt Douwes een halff ploech ganck, twee peerden vier schapen wordt gebruickt bij Hattum Herckes.
Hattum Harckes een heel ploech ganck vier peerden ende
seuen schapen.
Marten jansen een ploech ganck, vier paerden, seuen schapen.
Wijbe Aebes, een ploech ganck vier paerden, seuen schapen.
Berent Luijtiens zn opden Ees een ploech ganck, vier paerden,
acht schapen.
Haije Aebes zn een ploech ganck, vier paerden, ses schapen.
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Eeuwe Jacobs zn een ploech ganck vier paerden ses schapen.
Reinner Sioerdts plaets een ploech ganck gebruickt bij Aebe
Reins ende Huecke Romckes, vier paerden acht schapen.
Aebe Rinses plaets wordt in diverse parcelen gebruickt als
Aebe Rinses ende Sipcke Harckes, Ewe Jacobs ende de erffgenamen van Gerck Godes een ploech ganck, vier paerden ses
schapen.
Steven Willems plaets een halff ploech ganck gebruickt bij
Aebe Rintses, Harcke Hattums ende Sipcke Harckes twee paerden, vier schapen.
Harcke Hattums plaets een ploech ganck, vier paerden, ses
schapen gebruickt bij Aebe Rintses, Harcke Hattums ende Sipcke
Harckes.
Frans J ans zn met Marten Eelekes een ploech ganck vier paerden ende acht schapen.
Sipcke Harckes plaets een ploech gang, vier paerden ende acht
schapen.
Willemtien Hendrix een ploech ganck vier paerden ende seuen
schapen.
Eetse Sipckes plaets een ploech gang, vier paerden ende seuen
schapen gebruyckt bij Eetse Sipckes ende Rins Aebes.
Wijbrant Weners plaets gebruijckt bij Eetse Sipckes een halff
ploech gang twee paerden en vier schapen.
Dese bovengescr. landen ende ploech gangen wordt bij ons
ondergescr. verstanden, dat de tot Noordermeer grasinge nae het
feen gerechticht sijn, en wie hier niet in verhaelt en staet, mach
daer geen goedt in drieuen, ten sij dat het hen van de ingesetenen
van Noordermer door sijn schamelheijt vergunt werdt ..... .
ende is bij ons ondergescr. ...... dat de volle ploechgangen int
maecken 1) opden swarten wech, twee mannen sullen holden, ende
de halve een man, opdat den eene door den andere niet te cort
geschiedt.
Noch is bij ons ondergeschr. besproken, dat geen eijgenars van '
haren landen eenige grasinge inde meenschaer sall mogen vercopen, noch niemandt de vrijheid hebben van sijn overschietende
grasinge aen anderen niet te mogen verhuijren. In oirconde der
waerheit soo hebben wij boven verhaelde tot d'meenschaer gerechticht sijnde onse handen, namen ende mercken, hieronder
gestelt
datum ut supra. Onder de princepale deses stonden ge st. gel.
voleht:
Rinses marck bij mij Mr. Douwe
x Hancke marck, Aebe
Sijbrants zn, Eelse Sipckes zn, Sipcke Harckes zn, Gerck Y
Ritskesmarck, Andrijs Jorijts, Oege '1' Bockes merck, Hattum
Harckes ih marek, Foecke Lenties 't' merck, Haije Aebes
X marek, Wijbe Haijes ~ merek, Jije Wijbes ih merck,
Onderstonde

e

1) "maecken op" zal betekenen, "onderhouden van".

1

Be rgum , Noo rde nn ee r en de Mee nscha r (ex tract at las Ee kh off, 1847).

23
Gecollt. tegens sijn principale ende is bevonden te accorderen,
exempt enige woorden, die niet sienbaer waren, door out heit
hier voren d'plaets open gelaeten bij mij ondergescr. huyden den
28en Maij ..... was vertekent Roeliff Jacobs met enige togen.
leger stonde
Desen geconfereert met geIijck luijdende copia ende acte van
collatie daer onder staande, sijnde door outheit het jaer daeraff
gebroken, vertekent als boun is desen daermede bevonden te
accorderen bij mij ondergescr. desen 27en Maij 1650. Ter ordtie
van den Houe was vertekent R. Camp met togen.

Wij zien dus in dit stuk "van den dorpe Noordermeer" van het
jaar I 598, 19 geheele en 9 halve ploeggangen genoemd, makende
28 plaatsen. Zij mogen, als zij geheel zijn, 4 paarden en 8, 7 of 6
schapen in het meenschar weiden; als zij half zijn, 2 peerden en
4 schapen. De beweiding is, zooals zij zeggen, evenredig met de
"grootheid ende kleinheit" der landen.
Op het eerste gezicht hebben we hier een duidelijke bevestiging
van onze stelling dat een ploeggang een volle hoeve is of ten
minste een hoeveelheid land als daarbij behoort. Ik meen ook
wel dat dit juist is; ons wacht echter straks nog een onverwachte
moeilijkheid.
Voor wij daarover spreken, willen wij nog 3 andere stukken
noemen, die onder denzelfden titel in het Sminia Archief N° 181S
voorkomen. Twee hiervan zijn gedateerd op 1739 en 1749, het 3e,
nogal beschadigd, is ongedateerd maar blijkens de er in voorkomende persoonsnamen opgesteld tusschen 1640 en 1698, maar
dicht bij het laatste jaargetal. Deze 3 stukken bevatten alle een
lijst van de deelhebbers van bovengenoemd Noordermeerder
meenschar met vermelding van het aantal scharren, waarover
ieder te beschikken heeft. Als we een paardengras = I schar en
I schapengras = t schar stellen, zooals veelal gebeurt, dan komen in bovengeplaatste lijst van IS98, 4 paarden en 8 schapen
met 6 schar overeen en 2 paarden en 4 schapen met 3 schar. In
de nieuwe lijsten zijn ook de meest voorkomende aantallen 6 en 3.
In de ongedateerde lijst blijkt het meenschar te bestaan uit
S aparte fennen, die er in 1739 nog zijn, maar deels met andere
namen. Het aantal deelhebbers is de eerste maal 2S, die samen
IS3 scharren hebben; in 1739 zij n er 18 deelhebbers met 9S
scharren; in 1749 evenzoo. Er blijken dan dus al belangrijke deelen uit het meenschar te zijn afgescheiden.
Als we de weidegerechtigheid van IS98 omzetten in scharren,
dan krijgen we voor de 94 paarden en 170 schapen 136! schar.
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Dit is dus minder dan een kleine 100 jaar later. Is de capaciteit
van het land verbeterd of heeft men in 1598 een paarden gras op
meer dan een koegras (de gewone beteekenis van een "schar")
gerekend, zooals ook wel eens gebeurt? Of kan er misschien nog
heide of veen aan het meensehar zijn toegevoegd?
Nu de verdere geschiedenis van deze ploeggangen.
De eerste maal dat we den naam weer aantreffen is in 1625 bij
de verkooping van een plaats te Veenwouden, in Dantumadeel.
Deze plaats, nl., Gottingasate, blijkt te hebben "gerechtigheyt
in de weidinge van noordermeerste meentschar, gehieten een
halff ploeghgangh" 1).
Dus die halve ploeggang is nu niet, zooals boven is aangenomen, een halve plaats, maar aJleen een half aandeel in het meenschar.
En datzelfde lezen we ook in Noordermeer zelf in 1701, als we
vinden: "D'Ed. Heere Arnoldus van Haersma old grietman over
SmaJligerlant b(egeert) b(ode) en consent op de coop van de gerechte helfte van een ploeggang in Bergmer meensehar in de
Terstervenne sijnde alsoo de helfte van ses schar vrij van floreen
etc. 2); en op denzelfden dag met een anderen kooper nog eens
juist hetzelfde.
Hiermee zijn we nu op de moeilijkheid gestuit, waarop straks
werd gezinspeeld: is de ploeggang toch niet de geheele hoeve
maar aJleen het aandeel in het meensehar? Als wij nog eens bovenstaand document van 1598 lezen, blijkt ook deze laatste opvatting zeer goed mogelijk. Het heeft dan ook een punt van ernstige overweging bij mij uitgemaakt wat de juiste opvatting zou
zijn, maar ik heb toch ten slotte de mogelijkheid verworpen dat
ploeggang = aandeel in meensehar zou kunnen zijn. Het is
moeilijk aan te nemen dat zulk een aandeel van den beginne af
dien naam gehad kan hebben; daarentegen lijkt het niet ongerijmd dat de naam, eerst gebruikt voor de geheele plaats, later
overgaat op dat deel van de plaats, waar de begrippen heel en
half het duidelijkst uitkomen d.i. op de scharren. Wij willen hier
nog opmerken dat slechts enkele malen bij verkoop van 6 of 3
scharren van een ploeggang gesproken wordt; meestal spreekt
men eenvoudig van scharren in het Noordermeerder meensehar.
Aan den anderen kant wordt ook nog een paar maal van een
halve ploeggang gesproken buiten verband met het meensehar.
1) Ka, Dantumadeel f. 121 (R.A. Leeuwarden).
') P" Tietjerksteradeel. p. 17 (R.A. Leeuwarden).
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In het folio stemcohiervan 1640 nI. zijn 2 plaatsen (Stem N 3 en 5)
waarbij vermeld staat dat het halve ploeggangen zijn. Zij hebben
echter een volle stem!
Wij vinden den naam ploeggang naar het schijnt nog weer
verder gespecialiseerd, als wij lezen van den verkoop van 6 scharren in de oosterse fen ne van het Noordermeerder meenschar bezwaard met "twee schellingen ploeggangen tot hoedinge van 't
schoolmeesters tractement", waar het dus een belasting is geworden 1). In dezelfde belastinglijn doorgaande, maar nu duidelijker
vinden wij in 1730:
"b.b. en c. op de coop van de helfte van een hoornleger met de
huisinge, schuire, hovinge boomen ende plantagie c.a. gelegen
aan de oostcant van Bergum en tegenwoordig bij Popke Goitsens
c.a. als huirders bewoont begeregtigt met een stem onder N 21 op
't cohier staende ..... vrij van floreen dog beswaerd met de
ploeggangh bysjaegers geld, 't aeneerden van Bergumer dam en
vordere lands, deels en dorpslasten" 2).
Hier wordt dus duidelijk gesproken van de algemeene lasten
rustende op het hoornleger en niet op meenscharrechten, die er
niet eens aan verbonden zijn. "Ploeggangh bysjaegers geld" zal
dus zijn het deel van het salaris van den veldwachter vallende
op het hornleger en zeker oorspronkelijk op de plaats, waartoe dit
hornleger behoord heeft. Zoo zal het ook geweest zijn met de
zooeven genoemde schellingen ploeggangen voor den schoolmeester (beter dus: ploeggangschellingen !) Deze salarissen zullen
voor zoover noodig door de gezamenlijke hoevenbezitters zijn
bijeengebracht. Ik meen dus dat we nu wel mogen concludeeren
inzake ploeggang de juiste beslissing te hebben genomen.
Deze conclusie wordt eerder versterkt dan verzwakt als wij ten
slotte nog lezen van een hornleger "geregtigd met een volle
stem ..... des weder beswaert wat tot laste van een stem is
coomende, als mede met sodanige ploeggangen als op dien mogen
leggen" waar de ploeggangen dus weer als belasting, buiten verband met een meenschar, genoemd worden 3).
Als resultaat van onze beschouwingen zouden wij dus kunnen
formuleeren :
I. Ploeggang is het tot een volle hoeve behoorend land of een
daarmee gelijkwaardige hoeveelheid (wanneer wij afzien van de
1) PI' Tietjerksteradeel. p. 126 (1711) (R.A. Leeuwarden).
I) Ptt p. 2.
I) PlO p. 187.
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eenigszins abnormale ontwikkeling van het begrip in den lateren
tijd te Noordermeer).
2. Er waren in Noordermeer geheele en halve hoeven met daarbij behoorende aandeelen in het meenschar en verplichte lasten.
Men zou hier dus van een hoevenstelsel kunnen spreken.
Hierbij zouden wij nog als no. 3 kunnen voegen: Noordermeer
was een afzonderlijk dorp in het gebied van de parochie Bergum.
Dit blijkt uit het afzonderlijke groote meenschar, maar er zijn
ook andere aanwijzingen daarvoor, zooals verschillende oorkonden van Sipma, waarin Noordermeer afzonderlijk genoemd wordt,
de oorkonde van 1453 betreffende de zijl bij Bergumerdam waarin
Noordermeer herhaaldelijk een "gha" heet 1). een stuk van 1595,
waarin gesproken wordt over de kerkvoogden van Bergum en de
meente van Noordermeer 2) en ook het feit dat in het Reg. v. d.
Aanbreng van 151 I het zaadland van Bergum deels in pondematen en deels in eckeren wordt uitgedrukt, waarbij de pond. het
land van Noordermeer en de eckeren dat van het overige Bergum
aangeven 3).

11 Hoevenstelsel
Men spreekt van een hoevenstelsel als de hoeven van een dorp
of buurschap als gelijkwaardige, vrijwel onveranderlijke grootheden beschouwd kunnen worden, waaraan gelijke rechten en plichten
verbonden zijn. Het is daarbij echter niet bepaald noodzakelijk
dat ieder der dorpsgenooten juist een hoeve bezit; de hoeven kunnen ook in eenvoudige onderdeelen als! en t deelen verdeeld zijn
en deze kunnen weer bij elkaar gevoegd worden, zoodat er dus
ook! en I! hoeven kunnen ontstaan.
Het is duidelijk dat zulk een hoevenstelsel eerder op zandgrond
dan op kleigrond kan verwacht worden. De veelal door onregelmatige wateren doorsneden kleigrond kan moeilijk in een aantal
gelijke deelen verdeeld worden. Op zandgrond echter hebben we
kans grootere velden aan te treffen, die als gemeene weiden ge1) Zie M. P. van Buytenen "De Leppa" Dokkum 1944 p. 113.

') Sminia Archief No. 352.
a) Tot de conclusie dat er een hoevenstelsel te Noordermeer was en dat
het een afzonderlijk dorp was, kwam ook reeds de heer J. J. Spahr van
der Hoek in zijn artikel "It opdollen fan Nordmera" in de Fryske Studinte Almenak fan 1946 p. 71.
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brui kt kunnen worden, waarin iedere hoeve een bepaald aantal
scharren kan krijgen. De hooilanden en bouwlanden zullen, als
men niet meer gemeenschappelijk wil maaien en bouwen, verdeeld
kunnen worden in kleine, smalle akkertjes, waarvan ieder een
aantal over het veld verspreid, als zijn eigen kan ontvangen.
Daardoor zal men ten minste dicht bij den toestand kunnen komen, dat ieder een bepaald deel van het beschikbare hooi- en
bouwland krijgt. In Drente bv. treft men zooi ets dan ook vrij
algemeen aan.
In Friesland is weinig van dien aard te vinden.
Alleen op Ameland heeft men een landverdeeling gehad, die
daar veel overeenkomst mee heeft; de "mieden" vormen met hun
duizenden perceeltjes de hooilanden, de daarom heen liggende
buitenweiden vormen het weideland voor de gemeenschappelijke
mark van Hollum en Ballum .Verder zijn er op het vaste land van
Friesland aanwijzingen voor een voormalig hoevenstelsel in een
deel van Oostergo, voornamelijk rondom het Bergumermeer. De
heer J. J. Spahr van der Hoek heeft in een verdienstelijke arbeid
nagegaan in hoeverre uit het Reg. v. d. Aanbreng van 1511 voor
die streken sporen van een hoevenstelsel zijn te vinden 1).
Nu kan men echter als men die sporen in oogenschouw neemt,
zeer verschillend over de beteekenis van die uitkomsten denken,
omdat men geen gelegenheid heeft tot vergelijking met een hoevenstelsel in een andere streek, dat werkelijk als zoodanig geaccepteerd wordt; want een ideaal hoevenstelsel zal niemand
meer ergens in historischen tijd verwachten te vinden. Het scheen
mij daarom zeer gewenscht toch eens na te gaan hoe de toestand
in Drente was in den oudsten tijd, waaromtrent duidelijke gegevens zijn overgebleven.
A Drente
Wij zijn hier zoo gelukkig een uitvoerige kadastreering van de
landerijen te bezitten uit het midden van de 17e eeuw met een
taxatie met het oog op een in te voeren grondbelasting. Zoo bestaan er metingen, dikwijls met kaarten, schattingen van grond
en huizen enz.loopende van 1640 tot 1654. De eerste schatting
dateert van 1642, de laatste van 1654, waarin later echter nog wel
1) "Spoaren fen in Pleatse-Stelsel yn Eastergo" J Fryske Lànboubibletheek.
No. 7.
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eens iets gewijzigd werd. Daarnaast heeft men nog oudere gegevens betreffende goederen van den bisschop en kerkelijke goederen.
Wij vinden hier een lijst van de pachthoeven van den bisschop,
genaamd tafelgoederen, veelal met vermelding van de grootte
daarvan en de pacht 1). Dan heeft men een beschrijving van 1598
of daaromtrent van de goederen en inkomsten der pastoriën
(bij Magnin bij de afzonderlijke kerspelen opgegeven) en een van
de predikantsgoederen en inkomsten van 1632 en 1633 2). Bij de
pachthoeven van den bisschop heeft men slechts weinig gelegenheid om de hoeven van een buurschap onderling te vergelijken
omdat er nooit meer dan enkele in eenzelfde buurschap zijn; bij de
pastoors en predikants goederen is daar in het geheel geen mogelijkheid toe en kan men alleen de hoeven van verschillende kerspelen met elkaar vergelijken.
Wij zijn dus voor ons doel hoofdzakelijk aangewezen op de gegevens van de grondschatting, die vooral opgegeven worden voor
de jaren 1642 en 1654.
Deze stukken zijn, voor ieder kerspel in een portefeuille vereenigd, ondèrgebracht in het Rijksarchief te Assen 3) waarbij de
verschillende buurschappen van het. kerspel afzonderlijk behandeld zijn. Van ieder buurschap zijn de landgebruikers, waaronder ook de koters, achtereenvolgens besproken. Als voorbeeld
nemen wij hier uit het register van Ide (kerspel Vries) van 1654
den boer:
Henrick Wyllems nu Ercke Jans meyer van dr. Allerdaen.
24 mudde 2 spint gesaij 4). . . . . . . . . . 1085- 0-0
woest I! mudde 1 spint 7 roeden . . . . . .
74- 0-0
In de slechte mae in Ider marckte t mat 66 roeden
124-10-0
In Pollinghe mae 388 roeden, 't mat 220 gulden
213- 8-0
Op Eelder mae in de weerden in 3 stucken 3 mat
390 roeden, 't mat 40 gulden . . . . . . .
159- 0-0
Op de hooge mae in 2 stukken met noch een gaerslach daerbij 't samen I i mat 6 roeden, 't mat
100 gl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141-10-0
J) Zie Bijlage 3 van

J.

S. Magnin "Overligt der Kerkelijke Geschiedenis van

Drenthe", Groningen 1853.

') Bijlage 31 van Magnin.
8) Statenarchief No. 845.

') 1 mud = 4 schat = 16 spint = 160 (vierk.) roeden.
1 mat = 1 dagmat = 400 roeden.
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twee Seyen maen 1 mat 50 roeden, 't mat 100
gulden. . . . . . . . . . . . . . . . .
87-10-0
Op 't perck in 2 stucken I! dachmat 28 roeden.
62-16-0
Een volle waere . . . . .
1800- 0-0 1)
huis 6 gebint 21 voetten wijt . . . . . .
126- 0-0
schuyre 6 gebint 19 voetten . . . . . .
57- 0-0
tmudde moeslant ende 2 mudde slecht woest lant
145- 0-0
-------facit 4072- 0-0
Ik heb een aantal van de bedoelde registers nagegaan en daaruit eenige buurschappen (steeds tevens marken) uitgezocht, die
naar mij toeschenen het dichtstbij den ideaaltoestand stonden,
waarin de hoeven gelijkwaardige grootheden waren. De 3 hoofdwaarden, waardoor de hoeven gekarakteriseerd zijn, de hoeveelheden weideland, hooiland en bouwland moeten dan zooveel
mogelijk voor die hoeven gelijk zijn. Wij nemen daarvoor eerst
[de in het kerspel Vries; de 3 hoofdwaarden zijn hier achtereenvolgens:
waren
dagmaden
mudden
0
1

li
1
1

!

.l.
8

1
t
1
1
1
1

!

i

61
8t
9!
8!
7t
41
0
121
2!
13!
10
8
I3t
5!
0

23!
25!
38!
26
30!
II

0
30!
6!
31
40
30
22
I3t
201

1) Als wij deze prijzen beschouwen, zien wij dat Prof. Gosses zich vergist als
hij op p. 134 van zijn boek "De organisatie van bestuur en rechtspraak in de
landschap Drente" zegt: ,.In Drente wordt het waardeel pas na 1642 als vermogen meegeteld. Maar volstrekt niet als iets bijster gewichtigs". (ik cursiveer!).
In 1646 werd zelfs te Zuidlaren een waar op 3200 gl. getaxeerd en in 1634 nog
op 2800 gl. (Hier tegen kwamen echter ook wel protesten). Zijn vergissing zal
voortvloeien uit het feit dat in 1633 voor de inkomsten der predikanten voor
huis, hof en waardeel geen bedrag staat opgegeven (waarschijnlijk omdat het
niet zoo gemakkelijk te berekenen was).
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waren

dagrnaden

mudden

li

6t
0
23t

211

t

li

4i

421

25i

1

8.a4

9

I!
111
4!

16
24
3

0

0

16
3

"4

i

0

t
1

(huis met
hof)

!

15

31
33-~

Van de 25 personen zijn er hier 10, die nog in den ideaaltoestand verkeeren, dat zij één volle waar hebben.
Zoo fraai is het niet met de dagrnaden en de mudden. Het gemiddelde aantal dagrnaden van deze 10 personen is 10!, maar de
individueele aantallen loop en uit een van 8 tot 15. Het gemiddelde aantal mudden is 29! maar de afzonderlijke loop en uit een
van 22 tot 40. Dit gemiddelde is echter ongeveer gelijk aan het
aantal mudden dat nog al eens als het normale voor een volle
Drentsche hoeve wordt opgegeven nl. 30. De aantallen dagrnaden
loopen meer uiteen omdat er in Drente streken zijn, waar de
hooilanden schaarsch zijn en er dan wel land in naburige marken
gezocht moet worden. Zoo heeft de hoeve no. 2 hier land in de
marken Eelde en Seyen.
Van de 25 personen zijn er verder 4 die minder dan t waar hebben, hetgeen vroeger de grens wa_s voor het stemrecht, deze 4 zijn
dus geen "geërfden", maar slechts koters. Tenslotte blijken de
dagrnaden en mudden volstrekt niet evenredig te zijn met de
grootte van het waardeel, zooals toch bij een zuiver hoevenstelsel zou behooren, zoodoende kan men de hoeven met i waar toch
moeilijk i hoeve noemen. In deze buurschap komt met i waar
meest een naar verhouding te klein aantal mudden overeen; ik
geloof echter dat dit meest anders om is, alsof men met te gering
waardeel toch gestreefd heeft naar het normale getal van 30
mud bouwland. Ten slotte merk ik nog op dat ik hier de mudden
bouwland als "woest" aangeduid bij de gewone heb opgeteld omdat zij op dezelfde waarde getaxeerd zijn; waarschijnlijk moet het
meer als braakliggend land worden opgevat.
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Wij nemen nu nog de buurschap Bunne en Winde van hetzelfde
kerspel.
dagmaden
waren
mudden
1
7t
25!
1
15!
26!
1
9
15
0
8i
t
15
!
4!
3
45
17!
"4
19!
3!
t
0
14!
3!
0
3!
5i
1
20t
33!
1
20
36
0
3
li
9
0
121
16
0
0
3!
1
55
. 20i
27
9t
1/6
1 (gebruikt
16t
2l
de eig.
mee.)
121
4!
1
3!
Bi
i0
3
li
0
0
I!
0
6
2!
Van de 22 bedrijven zijn er 6 met een volle waar; de zevende is
als abnormaal niet meegeteld. Het gemiddelde van de daarbij
komende dagmaden is 15! en van de mudden 32. De eerste 100pen echter uiteen van 7t tot 20i, de tweede van 15 tot 55. Er
zijn 7 koters met minder dan t waar.
Wij nemen thans nog 2 kleine buurschappen uit het kerspel
Emmen.
Weerdinge

waren

i

1

!
1

dagmaden
4
5
6i

4t

mudden
22!
35
41
351

32
waren

dagrnaden

1

6

i

5

;f-

o

1

9

t

3;f-

1
1

o

41
o

mudden
29
27
5
29
20
10

10

30

!

dan nog 2 huizen zonder land
Er zijn dus te Weerdinge 14 huizen waarbij 4 volle waren en 1
koter. De volle waren hebben gemiddeld 7i dagmad en 30! mud.
Eenmaal is er t waar met 35i mud en ;f- waar met 20 mud; tot
1 waar herleid zou dit 80 en 70 mud worden!
Valte

waren

li

1
1

i
!

0

!

0
1
1
0
3

dagrnaden
12
5
8
5i
2
0
9
0
10

8
0
12

mudden
44

32
33
20
~O

3
291
31
38
271

4t
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Dus op de 12 huizen zijn hier 3 volle waren en 3 koters. Het gemiddelde der dagrnaden bij 1 waar is 7t en dat der mudden 34t .
Het laatste 3 dubbele waartal heeft naar verhouding veel te weinig
mudden; overigens gaat het nog al met de evenredigheid.
Daar we hier echter de gevallen met de meeste volle waren
hebben uitgezocht, moeten we wel tot de conclusie komen dat
we in Drente in dezen tijd toch ver van een zuiver hoevenstelsel
verwijderd zijn.
Vrij wat slechter komt het uit in de buurschappen of dorpen
waar de waren in kleiner deelen verdeeld zijn dan hier, zooals
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"spint waardeelen" wat meestal /6 deel en zijn (omdat 1 spint =
/6 mud), behalve te Zuidlaren waar 1 spint = /2 waardeel is.
Te Zuidlaren bv. treffen we aan achtereenvolgens: 2 spint
waardeel, 61, 221. 231, 10, 22, t van 4t, 3, 9, St , 12, 3, 2t + t X 3
spint waardeelen enz., waaronder dus sleë hts 1 volle waar is.
Het hoevenstelsel in Drente werd vooral door de waren beheerscht 1); van de waren hing af het zeggenschap in de mark,
het stemrecht in het kerspel en in den ouden tijd het recht om op
de landdagen te verschijnen. Na 1618 was voor het laatste ook
voldoende het bezit van 30 mud "gesaijs" of land van 1000 d'alers
waarde.
De belastingen gingen naar het "erf"; voor de kerkelijke belasting was het regel dat vele erven een bepaalde hoeveelheid
rogge per jaar leverden en de overige "na advenant". Dit laatste
werd op verschillende manieren toegepast; dikwijls werd er alleen
onderscheid gemaakt tusschen volle huizen en koters. Maar wat
waren volle huizen? Als wij het aantal genoemde volle huizen
vergelijken met de geërfden (met t waar of meer) uit de schattingsregisters hier besproken, blijken deze aantallen vrijwel overeen te
komen. De "volle buren" schijnen dus wel haast dezelfden te zijn
als die geërfden.
Voor andere belastingen waren de maatstaven anders. De
grondbelasting in 1642 ingevoerd werd berekend naar de totale
geschatte waarde van de vaste goederen. De haardsteden belasting werd op een andere wijze vastgesteld 2). Voor het kerspel
Anlo zien wij daarvoor in 1672:
De volle bueren gld. 4- ~
De 3 vierendiels
"
3- ~
De halve buijren "
2- ~ .
De keuters
,,1- ~
onvermogenden
"
0-1~
De keuters schijnen dus gelijk gesteld te zijn met t buren. Het
is echter niet zeker dat deze breuken hier door het waardeel bepaald zijn, daar het aantal paarden hierbij ook een belangrijke
rol speelde.
Eveneens van Anlo is nl. de lijst van 1693:
voll ~
vier peerden ~
1) Een enkele maal wordt een waar ook "hoeve" genoemd.
2) Zie A. F. W. Lunsingh Meyer "De rechtspositie van de tigenerlden
Drente "Assen, 1934, p. 193 e.v.

in
3
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twie peerden 2-0-0
keuter en 1 peerd 1-0-0
keuter 1-0-0
Het bezit van 4 paarden bewijst niet het hebben van een volle
waar, maar voor deze belasting wordt het gelijk gesteld.
In latere registers in andere plaatsen wordt ook nog met het
beroep rekening gehouden, zoodat een keuter en wever gelijk
staat met een volle boer.
B. F r i e s I a n d

In "De Friesche Kleihoeve" heb ik de meening uitgesproken
dat er in de kleistreken van Friesland en Groningen geen sporen
te vinden zouden zijn van een hoeven stelsel. Ik geloof ook niet
dat er reden is op die uitspraak terug te komen, al heb ik gezien
dat er voor de provo Groningen een paar getuigenissen bestaan
omtrent verplichtingen verbonden aan het bezit van een heele
en een halve ploeg. Het eerste betreft een besluit van 1445 genomen voor het Oosterdeel van het Westerambt Fivelgo 1)
waarbij werd vastgesteld dat, wie met een geheele ploeg bouwde
jaarlijks! mud haver, en die een halve gebruikte t mud aan den
abt van Ten Boer moest betalen voor het onderhoud van een
zekeren weg. Als we nu echter zien dat met de eersten gelijk gesteld worden de biertappers en zij die 6 koeien melken, schijnt het
meer een formule te zijn om de gegoeden en minder gegoeden
te scheiden, dan een verdeeling in heele en halve hoeven. Ook
blijkt uit andere gegevens dat er hoeven van allerlei grootte waren, geleidelijk in elkaar overgaande.
Het tweede getuigenis gaat over de Marne, waar degene die 30
juk land of meer gebruikte "ofte met een volle ploech ploegde"
aan den dijkrechter 1 mud haver jaarlijks moet betalen en de
anderen! mud. Dus iets van geheel gelijken aard 2).
Ik acht deze getuigenissen toch niet voldoende om van een hoevenstelsel te spreken; het is geheel iets anders dan we in Noordermeer zagen, waar aan sommige plaatsen een geheel aantal scharren in het groote meenschar verbonden was, aan andere een half
aantal. Deze scharren stelden waarschijnlijk haast alle grasland
l)N. Westendorp "Jaarboek van en voor de provincie Groningen". Dl. 11,
Groningen 1832.
I)R. P. Cleveringa "Overrechters in Stad en Lande" Groningen 1941. p. 120.
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van het dorp voor, dat toch wel niet met behulp van een vrij willekeurige scheidslijn in heele en halve aantallen scharren verdeeld
zal zijn, maar werkelijk meer evenredig met de grootte van het
andere land. Hoe belangrijk het meenschar was voor het dorp
blijkt uit de opgaven van 1511 uit het R. v.d. A. Als we aannemen
dat de posten uit den aanbreng van Bergurn, waarbij het zaadland in pondematen is uitgedrukt, Noordermeer betreffen, vinden wij dat er voor dat dorp worden opgegeven 74 grazen, 14
pondematen en 7 jeerden grasland, benevens 6 maal een niet genoemde hoeveelheid gras (waarschijnlijk in het meenschar). Deze
niet genoemde hoeveelheden moeten al zeer groot geweest zijn,
zal de totale hoeveelheid belangrijk meer zijn dan de grootte van
het meenschar bedroeg, waarvoor wij eerst vonden 136! scharren
of grazen en later 153. Dus in het meenschar lag verreweg het
meeste grasland. Daarom nemen wij aan dat er te Noordermeer
een hoevenstelsel was en op de klei niet.
Toch was er tusschen den toestand in de kleistreken en die in
Drente b.v. deze overeenkomst dat men in de kleistreken onderscheidde tusschen de stemhebbende meente (schotschietende
huizen hebbend) en niet stem hebbend en, evenals in Drente tusschen geerfden en koters. Deze niet stemhebbenden werden in
Friesland en Groningen ook wel koters genoemd. Waarschijnlijk
is de oudste toestand hier zoowel als in Drente geweest dat er geen
koters waren, zood at men alleen "buren" had. Op de klei zullen
echter de bezittingen der buren wel nimmer voor de geheele buurschap in die mate gelijk geweest zijn als in zandstreken.
Intusschen zijn er meer friesche dorpen dan Noordermeer,
waar sporen van een hoevenstelsel te vinden zijn. Zooals boven
reeds gezegd is zijn het in de eerste plaats dorpen in de omgeving
van het Bergumer meer waar dit het geval is, vooral af te leiden
uit de gegevens van het Reg. v. d. Aanbreng van 1511. In het
bijzonder bij de dorpen Oostermeer, Su am eer en Oenkerk blijkt
dit reeds bij vluchtige beschouwing van de aantallen grazen of
aandeelen in een meenschar, die de genoemde personen bezitten.
Wij zagen ook in Drente dat daar bij de waren het hoevenstelsel het duidelijkst spreekt; de aandeelen in de gemeene mark kunnen inderdaad geheel gelijk zijn, bij de hooi- en bouwlanden zal
het slechts bij benadering kunnen uitkomen. Ik vrees dan ook dat
Spahr van der Hoek zich illusies maakt als hij van de methode in
zijn bovengenoemde "Spoaren" gevolgd bij de hooi- of bouwlanden resultaten verwacht die met die voor de grasland en kunnen
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wedijveren. Die methode bestaat hierin, dat hij tracht de oorspronkelijk gelijke getallen voor de grootte der landerijen terug te vinden uit de latere, die uit de oorspronkelijke ontstaan zijn door
verdeeling en samenvoeging der deelen 1). Maar wij kunnen voor
de hooi- en bouwlanden geen geheel gelijke getallen verwachten
en zagen ook in Drente dat de grootte dezer landen bij gelijke
waardeelen zeer uiteenliep.
Aan den anderen kant kunnen wij . uit de Drentsche getallen
de conclusie trekken dat wij om van een hoevenstelsel te spreken
de eischen niet al te hoog behoeven te stellen.
Intusschen zal het toch wel op Ameland zijn, waar wij in Friesland met de meeste zekerheid van een hoevenstelsel kunnen spreken. Vooreerst is er strikte evenredigheid tusschen ieders bezit
in de mieden en in de gemeene weide: een achtendeel in de miede
brengt ook een achtendeel in de buitenweide mee (nI. weide voor
1 koe). Verder is daar ook mee evenredig het weinige als bouwland
gebruikte zoogenaamde terpland ; zoo lezen we b.v.: ,,6 achtendelen buurenland met haar volle terplanden" 2). Wij spreken hier
over de gemeenschappelijke mark van de dorpen Hollum en
Ballum; op het oostelijk gedeelte van het eiland is het anders.
Kunnen we in deze evenredigheid een typische eigenschap van
het hoevenstelsel zien, eigenlijke hoeven zijn er in den lateren tijd
niet; de kleine bedrijven bestaan in den regel uit een aantal willekeurig bijeengevoegde achtendeelen. Wa,t zijn deze achtendeelen
naar den oorsprong? Waarvan zijn zij het achtste deel? Dit blijkt
als we naar den ouderen tijd teruggaan. In de 18e eeuw wordt er
alleen nog van achtendeelen gesproken, in de 17e hebben we
ook varndels of vierendeelen, die gelijk aan 2 achtendeelen blijken
te zijn, en ook reeds eenmaal een" tweden deel". In de 16e eeuw
vinden we gesproken van ,,2 achttende parten v~n een penninc
huyre lants schaers gelegen in de Balmer heemrick 3)" en ook wel
van een "halIincx huyr lants" die 2 vierendeelen blijkt te bevatten en dus gelijk aan een halve penningshuur blijkt te zijn. De
hallinxhuur komt later niet meer voor, de penningshuur, ver1) Deze methode leidt ook wel eens tot eenige willekeur. Zoo bv. als hij te
Rijperkerk uit de lijst der fennen: 33 (14 + 19),20, 18,7,47 (20 + 20 + 7),11,
10,6,50, 19,6,30,33 (17 + 16), 10, 15,6, 14,20;6,6,20 als geschikt grondtal
15 kiest; waarom niet 20?
2) E, Ameland, 10 Febr. 1682 .Ook "nieuwland" werd wel per achtendeel
omgedeeld: ,,4 agtendeelen buireland met syn volle Terp en Nieuwlandt"
(Oh 1752); maar het werd toch ook wel apart verkocht: ,,1 achtendeel neylandt wat op een achten deel buurelandt oehoort" (E" 1682).
a) EI f. 130 (1578).
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basterd tot pensier, speelt in later tijd nog een rol bij de beschrijving van het ingewikkelde systeem der verdeeling van de Amelander perceeltjes land over het veld.
In de 15e eeuw vinden wij alleen de penningshuur genoemd in
de op Ameland betrekking hebbende oorkonden 1). Zulk een penningshuur is dus een hoeveelheid land in de bedijkte mieden en
het "omland" benevens het recht tot het laten weiden van 8
koeien (8 achtendeelen) in het buitenveld. Ik geloof dat we deze
penningshuren wel als de oorspronkelijke hoeven van Hollum
en Ballum mogen beschouwen.
Zooals men weet had ieder der beide dorpen 576 achtendeelen;
dit zijn dus 72 pensieren. Ieder der dorpen had dus 72 hoeven.
Dit waren geen groote hoeven, daar ieder slechts land voor 8
beesten had (dus minder dan 8 koeien, als men ook rekening houdt
met ossen of paarden, jongvee en schapen). Voor deze dorpen,
waar de bevolking zeker steeds ook met vischvangst, zeevaart,
zeevond zich bezig hield, toch waarschijnlijk wel voldoende. Dat
een penninghuur wel de normale eenheid van landbezit geweest
zal zijn blijkt uit alle 3 bij Sipma voorkomende oorkonden, maar
het duidelijkst uit de laatste. Daarin verklaren Taka en EbeJ,
echtelieden te Ballum, en hun zoon Tiard dat zij na de door hen
begane misdaden weer door den heer van Ameland, Peter Kammingha, in genade zijn aangenomen en dat zij daarom al hun
roerende en onroerende goederen "bynamen Ws landen op Aemland, deer to ghara meckiet en pennings heer, ws hws ende
schura qwick ende alle beesten bed boel noot ende al naet wtsletten" overdragen aan .. Peter fors. ende syn neycommen hyare
frye willa al deer mey to dwaen" tot tijd en wille Peter misschien
uit "sonderlinge gracie" hun er weer iets van terug zou willen
geven.
Als wij nu ook den naam penning(s)huur eens iets nader beschouwen, lijkt het onwaarschijnlijk dat het een penning huur in
den gewonen zin zou voorstellen: voor een hoeve, al is die klein,
is dit toch wel te weinig. Wij moeten haast wel aannemen dat het
een cijns of belasting aan den heer geweest is, wat ook wel eens
een enkele maal "huur" wordt genoemd, en dan is een penning
een niet ongewoon bedrag. De huuslaga of huslotha, waarvan in
de friesche wetten gesproken wordt, bedroeg ook 1, 2 of 3 penningen, en deze "huizen" zullen ook wel iets meer beteekend heb.I) Sipma I p. 167, 244 en 324.
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ben dan een woning alleen, maar een behoorlijk boerenbedrijf vertegenwoordigd hebben.
Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat deze belasting hetzelfde geweest is, wat in de volgende aanhaling (uit de Hollandsche grafelijke rekening van 1428-1430) huisgeld heet 1). "Item so
dadincgde Ritsche van Amelant wt Oistvrieslant met miins genad. Heere raide dat hij mit dien van Amelant voirtaen onder die
graeflicheyt bescutt soude wesen ende soude geven siin Huysgelt
jairlicx daeraf. Ontf. van achterst all van den Huysgeld voirsz.
ende van den Jaere van XXIX dair hij mede quiit gescouden
wort om L gulden facit de gulden te 28 gr." Uit de woorden
"siin huysgelt" zou men haast opmaken dat Ritsche ook voOr
dien dat geld reeds vorderde; in elk geval heeft hij het zeker na
dien gevorderd. De geheele schatting bedroeg 8 bourgondische
schilden van 28 groten en werd nog betaald de geheele 18e eeuw,
toen ze 17-4-0 gulden bedroeg. De benaming voor deze, later
niet meer begrepen, schatting was wel: handgeld",pacht voor vrij
en ongemoeit sitten", huysgelt en ook wel erfpacht. Op Ameland
kan het dus ook best huur genoemd zijn.
Er is nog een plaats in Friesland, waar landerijen wel in penningen huur worden uitgedrukt, nl. het dorp Oosterzee. Deze
naam komt daar het eerst voor in 1331 als we lezen: "Item dat
erve toit Oisterzee, dat men hiet Penningenhure" 2). Er is dan
sprake van de leengoederen, waarmee graaf Willem IV van Holland den Heer van Kuinre beleent. Die eerste maal denkt men
ook aan een hoeve, later echter in de 16e en 17 e eeuw is een penninghuurniet veel meer dan een dagmad. Het lijkt wel waarschijnlijk dat de naam hier een overeenkomstige oorsprong heeft als op
Ameland. Wij denken dan aan den Hollandschen graaf, die omstreeks 1200 een tijd lang te Oosterzee verblijf hield en daar een
sterkte bouwde, den lateren graaf Willem I. Prof. Gosses zegt
hiervan: "Voor zoover wij weten is hij in 1203 uit Friesland vertrokken en daar nooit weer teruggeweest, maar de veroveringen
aldaar gemaakt zijn althans gedeeltelijkvoor de grafelijkheid van
Holland bewaard gebleven" 3). Daartoe zal dit "erve" van 1331
dan ook behoord hebben 4).
1) J. Houwink "De Staatkundige en Rechtsgeschiedenis van Ameland tot
deze eeuw". Leiden, 1899. p. 24.
2) Charterb. I p. 186.
a) "De organisatie van bestuur en rechtspraak in de landschap Drente".
Groningen 1941. p. 27.
') Nu doet zich echter de vraag öp: zou dit "erve" ook nog iets anders kun-
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Wij hebben dus in de zandstreken van Middenfriesland wel
sporen van een hoevestelsel gevonden, in de kleistreken niet.
De vraag zou nu nog gesteld kunnen worden: hoe is het in laagveenstreken, waar we de doorgaande of opstrekkende plaatsen,
de lange, smalle kavels van het veen type hebben? Het zou daar,
als men dit gewild had, niet veel moeite gekost hebben bij de
vestiging gelijke hoeven te krijgen, en dit zou toch ook een hoevenstelsel genoemd kunnen worden, al hebben we hier niet de
gemeene weiden en de op esschen bijeengelegen bouwlanden.
Ik heb daarom in de oudste floreenregisters van 1700 of iets
later (om de plaatsen genummerd te krijgen) eens nagegaan wat
daaruit blijkt voor de hoeven in dien tijd. In het grootste deel van
Zevenwolden heeft men nu de doorgaande plaatsen hier bedoeld.
In 1718 zijn al verscheidene dier plaatsen met een naastgelegene
vereenigd, maar dit is te zien uit de 2 stemmen die de nieuwe
plaats nu heeft. Wij kunnen nu als de grootte, zooals veelal, niet
gegeven is, de plaatsen vergelijken door middel van de breedte,
wat evengoed kan als de lengte weinig verschilt. En dit laatste
kan vaak blijken doordat de plaatsen liggen tusschen twee ongeveer evenwijdige wateren of andere begrenzingen. Voor Wolvega
b. v. komt dit niet zoo slecht uit. Wij vinden hier nu opgegeven 38
plaatsen, waarvan 10 dubbele, dus oorspronkelijk 48 plaatsen;
in de volgorde van Oost naar West is nu de breedte dier plaatsen:
28 roede (2 plaatsen)
14 "
12 "
31
" (2)
24 " (2)
27 " (2)
16 " (2)
16 "
14 "
14 "
15 "
15 "
24 " (2)

16 roede
13 "
13 "
25 ,,(2)
I6 "
12 "
18 "
-30 "
-28 "
14 "
20 "
I5

"

10 roede
10 "
16 "
I6 "
32 " (2)
I7 "
15 "
12 "
24 " (2)
15 "
23 " (2)
IO "
1O! "

nen zijn dan een boerenerf? Zou het niet de schatting zelf kunnen zijn, die
de eerste graaf in Oosterzee instelde? Daarop wijst eenigszins het meervoud
in "penningenhure" en de reeks andere posten van dien aard in de oorkonde
genoemd.
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Als wij de 2 aangestreepte plaatsen, van 30 en 28 roede, uitzonderen, is er werkelijk nog al regelmaat. De gemiddelde breedte
van alle 48 hoeven is 13,8 roede, waarbij de afzonderlijke breedten
varieeren van 10 tot 16, afgezien van de 2 aangestreepte. Van de
beide laatste wordt de 28 roede door 2 personen gebruikt (23!
en 4!) ,de andere door één. Zij zijn ook niet zooveel grooter gemaakt omdat de kwaliteit slechter was, want de florenen van beide zijn ook veel grooter dan die der naastliggende plaatsen. De
reden hiervan in het midden latende, kunnen wij toch, dunkt mij,
als wij deze cijfers vergelijken met de Drentsche, met evenveel
recht als daar van een hoevenstelsel spreken.
Zulk een regelmaat is hier echter uitzondering. Dikwijls worden
ook de roeden evenmin opgegeven als de grootte, dan moeten we
het doen met de florenen. Dit is b.V. het geval met het naast
Wolvega gelegen dorp Sonnega. Wij vinden hier de florenen:
3-0-0
2-14
2-14
1-14
2-0
4-14 (3 stemmen)
4-0
1-14
2-14
2-0
2-14
2-0
3-0
2-0
4-14
2-0
2-14
1-0
5-0
3-14
2-0
2-0
3-0
1-7
1-0
2-0
2-0
2-0
I~I
2-7
2-14 (2 stemmen)
2-7
0-7 ct stem)
2- (Il stem)
Er zijn hier 34 plaatsen uit 38 ontstaan.
De florenen varieeren van 1 tot 5, als de we halve stem niet
meerekenen. De regelmaat is dus, voor zoover wij op de florenen
af kunnen gaan, veel geringer dan te Wolvega.
Voor een gedeelte van Noordwolde zijn de roeden opgegeven;
wij vinden daar:
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37 of 38 roeden (2)
20
"
20
"
38
"
20
"
24
"

18 roeden
13
"
13
"
27
"
8
"
23
"
23
17
"
"
14
24
"
"
24
18
"
"
24
18
"
22
"
enz. "
Zooals men ziet minder regelmatig dan te Wolvega. Ook in andere dorpen en andere grietenijen is het eerder minder dan beter;
het is geen zeldzaamheid als van 2 opeenvolgende plaatsen de
eene een 5 maal zoo hooge floreen heeft als de andere. In het algemeen kunnen we dan ook in het laagveengebied niet van een
hoevenstelsel spreken.
Wel kunnen wij zeggen dat men in het gebied der doorgaande
plaatsen niet een zoo goede gelegenheid heeft om door afsplitsing
van perceelen koterplaatsen te vormen. Zoo is dan ook Weststellingwerf een grietenij met vooral kleine boeren wier bedrijven
niet al te veel uiteenloopen; dus weinig groote boeren en ook weinig boerenarbeiders.
Ooststellingwerf is niet zoo geheel een gebied van doorgaande
plaatsen. Deze voor een groot deel aan Drente grenzende grietenij heeft voor een deel een daarmee meer overeenstemmende
grondverdeeling met meer gemeene velden en op esschen gelegen
bouwlanden. Zoo worden te Appelsga genoemd een ooster- en een
westeresch, te Elslo een Tronder esch en te Oosterwolde een
ooster- en westeresch, een Jardinger, Buttinger, Boekhorster
esch en een esch bij Clasinge. Er is hier dus ook wel kans op een
vroeger hoevenstelsel in Drentsche trant. Hierop wijst b.v. ook
wat wij in het floreenregister van Elslo bij plaats N° 29 lezen:
van de volgende 7 plaatsen kunnen geen naastlegers worden opgegeven "vermits deselve geheel door malkanderen in de ronde
zijn gelegen" (van die "ronde" zal wel de naam Tronde komen).

c.

W est f r i e s I a n d

Voor zoover ik studie gemaakt heb van den grond in Noordholland heb ik tot nog toe gevonden dat de agrarische toestanden
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daar in hoofdzaak overeenkwamen met die in Friesland en Groningen, zoodat er kans was op een voormalig hoevenstelsel in de
zandstreken, maar dat geen sporen daarvan in de kleistreken
waren te vinden. Wat het eerste betreft, op Terschelling vindt
men genaemd "vierendeel en" land (varndels of fjeanen) op dezelfde wijze als de achtendeelen op Ameland, ook met dezelfde
toevoeging~n: over hoog en laag, binnen en buiten. Er is dus alle
aanleiding 4 van deze vierendeelen als een, zij het kleine, hoeve op
te vatten, die de eenheid in een "hoevenstelsel" zou zijn.
Wat de kleistreken betreft, in geen der dorpen van Westfriesland, die ik heb nagegaan, heb ik eenige aanwijzing voor een hoevenstelsel gevonden; de daarvoor haast wel noodzakelijke meenscharren zijn er ongetwijfeld zeldzamer dan in Middenfriesland.
Ik geloof dan ook dat De Goede zich vergist als hij uit de Westfriesche keurenboeken meent te kunnen afleiden het veelvuldige
voorkomen van gemeene weiden, zelfs van gemeene bouwlanden 1). De meenscharren waarvan in de keuren sprake is, zullen
ook wel meer gemeene scharren zijn voor enkele personen dan
voor een geheele buurschap. Daarop wijzen ook bepalingen als
"Item so wie meest lant bruycket, daer sal die ettinge en de inslach ende uutslach an staen updat hijt redelick maket" 2).
De mogelijkheid van gemeene bouwlanden zou, naar mij voorkomt, alleen afgeleid kunnen worden uit art. 87 en art. 90 van de
keuren van Schellinckhout, waar we lezen over "dat not te
havenen" en "notdeelinge" 3).
Ik merk hierbij op dat not allerlei landbouwproducten kan voorstellen, ook hooi, en zelfs als het een graansoort was kon het verbouwd worden op de wallen der hooilanden, wat in die tijden in
Holland niet ongewoon was.
In zijn laatstverschenen werk "De Westfriesche buurschap"
komt De Goede echter met een theorie, volgens welke er een hoevenstelsel in Westfriesland geweest zou zijn, zoowel op de klei als
op het zand, want zijn beschouwingen zien geheel af van het verschil in aard tusschen de deelen van het gewest met die grondsoorten. Zijn hoeve is namelijk iets geheel aparts, als het ware
een nieuwe vinding.
Hij leidt ons tot haar in op p. 18 van zijn boek als hij zegt:
1) Mr. A. de Goede "Swannots recht; Westfriesche Rechtsgeschiedenis DI I,
Utrecht 1940 (Hoofdstuk V).
2) Pols "Westfriesche Stadrechten", 's-Gravenhage 1885 DI. 11 p. 304.
a) Pols. I.c. p. 304.
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"Stilzwijgend is steeds de hoeve behandeld als één geheel waarvan één familie leeft, [Inderdaad!] Deze voorstelling van zaken
is ondertusschen onjuist: zoo eenvoudig is het begrip hoeve niet.
De fout van de tot nu toe verdedigde hoevensystemen is juist dit
schijnbaar onaantastbare uitgangspunt. We moeten het generieke begrip hoeve echter splitsen in twee species, t.w.:
A. De hoeve is een bijeenliggend territorium van omstreeks 20
tot 30 morgen (homanschap).
B. De hoeve als bedrijf (boerderij)."
Zulk een homanschap is een complex van landerijen, die gezamenlijk onder leiding van een homan (hoofdman) voor hun deel
medewerken aan het onderhoud van een dijk of een weg. De grootte van deze homanschappen is iets van dezelfde orde als die van
de hoeven in den gewon en zin. De Goede geeft als voorbeeld
Schellinkhout (1707-1797) waar de homanschappen, genoemd in
het "Stoel Boeck van des heeren wegh al langs ons dorp" varieeren van 12 morgen 195 roeden tot 33 morgen 486 roeden 1).
Ik vestig er echter de aandacht op dat de hoeven, voor zoover
er gegevens van den ouderen tijd bestaan, toch over het geheel
vrij wat kleiner waren dan deze bedragen. De Goede geeft voor
de "rijkdom" van Opmeer, bijlage I, bedragen aan land van 0 tot
28m. en gemiddeld zeker veel lager dan dievan deze homanschappen. Hetzelfde resultaat krijgt men ook als men uit het aantal
koeien de grootte der bedrijven daar afleidt (1638). Ook te Twisk
vindt men in het stoelboek van 1580 (bijlage V) dat van de 91
bezittingen de grootste helft, 53, beneden de 6 morgen blijft. Als
dus eenmaal de grootte van de hoeve in den gewonen zin overeenkwam met die van de homanschappen moet dit in een ver
verleden tijd geweest zijn.
In tegenstelling met de werkelijke hoeven bestaan deze homanschappen uit perceelen van verschillende eigenaars. Wij zijn dan
ook zeer dankbaar als we op p. 19 en 20 van "De Westfriesche
buurschap" lezen: "De lezer, die reeds nu gaarne positief bewijs
heeft van het feit dat de hoeve een homanschap is, wijs ik op het
stoel boek van de Zeevang 2). Op folio 60 van dit stoel boek vinden
we een opsomming die het opschrift draagt "Dit sijn die hofsteden". In deze opsomming worden deze hofsteden als volgt aan1) Bijlage VI van "Swannotsrecht".
I) Bijlage A van "De Westfriesche buurschap"; hierin echter slechts een

paar gedeelten van dit stoelboek. Dit stoelboek bevindt zich in het handschrift
No. 683 van het Gemeentearchief van Edam.
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geduid: Item jan Pieter Huichs mil syn buiren II! hondert roedt
min ses.
jan Nanninxz mil syn buiren 11 î honderd roedt min vijf; enz.
De opgenomen roeden zijn gedeelten, die iedere hofstede in den
dijk- en (of) de wegenzorg moet verzorgen. Iedere hofstede heeft
een verantwoordelijke man, in de geciteerde posten zijn dat jan
Pieter Huichsen jan Nanninxz doch buiten deze ééne zijn er in
die ééne hofstede ook andere "buiren". De genoemde personen
zijn blijkbaar de exploitanten van de hofstede, doch niet de eenigen die er in gerechtigd zijn.
~
Huichs en Nanninxzzijn de homannen. Vergelijken wij deze hofsteden met het Schellinkhouter stoelboek dan zien we dat ze
geheel gelijk zijn met de homanschappen".
Daarmee is het bewijs volbracht. De Goede neemt dus als van
zelf sprekend aan dat hofstede hier hoeve beteekent en meent nu
aangetoond te hebben dat deze hofsteden gelijk zijn aan de homanschappen, waaruit dus volgt: hoeve = homanschap.
Het bewijs deugt echter niet. Vooreerst zijn deze hofsteden geen
hoeven. Dit blijkt spoedig als men gezien heeft dat de Schrijver
zich vergist ten opzichte van de roeden. De door hem opgegeven
roeden zijn niet, zooals hij zegt, de lengten van de stukken dijk,
die iedere hofstede moet onderhouden, maar het zijn vierkante
roeden. Dit blijkt aan het eind, als er staat: "Item summa summarum is dit X deimpt een ! verndel min van die hofsteden".
De lengten van de stukken dijk worden later opgegeven onder
het hoofd " Dit is den dijck van die hofsteden". De lengte van
het stuk dijk van het eerstgenoemde perceel blijkt dan slechts
8t voet te zijn.
Dit perceel is volgens het bovenaangehaalde 2! honderd roede
min zes roede, dus 244 (vierkante) roede. Daar dit nog uit minstens 2 deelen bestaat (van de genoemde persoon en zijn buren)
is ieder dier deelen zeker te klein om een hoeve te kunnen uitmaken. Het kan hoogstens een huisstede met erf of tuin zijn.
Om hieromtrent zekerheid te krijgen heb ik het geheele Edammer
handschrift eens doorgelezen en vond toen op p. 63: " Item van
Barent Talmans af an jan Claes Lams huis toe die tuinen syn
groot 4 deimpt 9 roedt min 1). Deze 2 personen worden genoemd
in de lijst "Dit sijn die hofsteden" en zijn daarvan no. 13 en no. 19.
Wanneer wij nu de opgegeven roeden van de perceel en hier be1) Ook op p. 98 en op p. 100 van het Hs. wordt van deze tuinen gesproken.
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doeld optellen komen we tot 1591! roede = 4 X 400 - 8!(vierk.
roede = 4 deimpt - 8t (vierk.) roede, wat in het Hs. heet
4 deimpt - 9 roede.
De bedoelde perceelen zijn dus "tuinen", wat we ook wel
"erven" zullen kunnen noemen. Blijkbaar zijn het erven behoorende tot op een rij aan een weg, dijk of vaart gelegen huizen, die
hier "hofsteden" genoemd worden. Zij hebben veel overeenkomst
met de "hofsteden" zooals Van Iterson ze beschrijft in de
Utrechtsche marken van Leersum en Zuilenstein en van Woudenberg 1).
Zijn de hofsteden dus geen hoeven, homanschappen zullen het
ook wel niet zijn. Daarvoor zijn deze perceelen te klein, voor een
hoeveelheid land van een paar honderd vierkante roeden is geen
homan noodig. Bovendien zijn het in verschillende gevallen ook
maar 2 personen, waarvan de huizen bij elkaar genomen worden,
zooals "Item Pieter Jan Claes Hannes ende broer Claes Claes
Hannes I I t hondert roeden ende V t roedt" en "Heer Aris met
Jan Doeses huis I I I hondert roedt min X" en misschien in nog
wel meer gevallen. Trouwens de vraag doet zich op: zijn die homanschappen wel overal in Westfriesland geweest? De Goede
noemt ze alleen voor Schellinkhout.

Van het bewijs van de identiteit van hoeve en homanschap
blijft dus niets over. Indien er al een zeker systeem van gelijkwaardige homanschappen geweest is, dan is dit toch heel iets
anders dan een hoevesysteem.
De Goede doet intusschen nog wel een poging om tot zulk een
werkelijk hoevenstelsel te komen. Hij onderstelt nl. de mogelijkheid dat de perceelen van één homanschap, die in lateren tijd
vele eigenaars hebben, eenmaal in één hand geweest kunnen zijn,
zoodat zij toen een hoeve "in economischen zin" gevormd kunnen
hebben. Op p. 31 zegt hij: "Het ligt zelfs voor de hand, dat hoewel in de bronnen die mij bekend zijn over de periode van omstreeks 1480 tot 1707 daar niets van blijkt, dat eens het ho manschap en de hoeve in economischen zin samenvielen. De benaming hofstede voor homanschap in het Zeevanger stoelboek bewijst dit trouwens". Maar wij hebben juist gezien, hoe weinig
waarde wij aan dit bewijs kunnen hechten!
Verder (p. 32): "Toen de ongedifferentieerde hoeve zich oploste
en binnen het gebied daarvan allerlei landeigenaars kwamen,
1) w. van Iterson, "De historische ontwikkeling van de rechten op den grond
in de provincie Utrecht. Dl. I Bd. I I, Leiden, 1932.
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bleef toch het gebied van de van ouds ongedifferentieerde hoeve
als een eenheid voortbestaan". Dit werd dan het homanschap.
Maar deze omzetting is zuivere fantasie. Een verandering van
eigendom van zoodanigen omvang, waarvan niets is overgeleverd, schijnt al zeer onwaarschijnlijk. Wanneer dan ook de Schrijver mij als getuige aanhaalt om die snelle veranderingen in de
hoeven te motiveeren moet ik hier tegen ingaan. De door mij vermelde snelle veranderingen waren geconstateerd te Ferwoude
omstreeks 1600 en ik heb meen ik in mijn Kleihoeve duidelijk
laten uitkomen dat de toestand in den Frieschen Zuidwesthoek
iets exceptioneels was ·en dat men overigens op de Friesche klei
zulke snelle omzettingen niet aantrof en op de zandgrond nog
minder.
Onze conclusie moet dan ook zijn dat wij deze theorie van een
Westfriesch hoevenstelsel niet als ee·n bruikbare conceptie voor de

agraarhistorie kunnen aannemen.
In hetzelfde boek komt De Goede nog met een tweede theorie,
ook origineel en ook onaannemelijk. Het gaat over de virga en pes,
waarmee in de registers der bezittingen en inkomsten van de
kloosters Fulda en Werden (meest het laatste) de landerijen veelvuldig worden aangeduid. Deze namen voor maten werden gebruikt over een uitgebreide landstreek, Middenfriesland, Groningen en Oostfriesland omvattende (maar vooral in · het laatstgenoemde veel voorkomende) en over een vrij groot tijdsverloop.
Deze roede en voet kunnen niet best de gewone beteekenis hebben, als landmaten dan, van vierkante roede en voet en kunnen
ook niet goed de breedte van de landerijen aangeven 1).
Wij weten echter uit gegevens in Oostfriesland dat daar in de
15e eeuw de voet nog voorkwam als aanduiding van een gras;
hiervan uitgaande heeft schrijver dezes de onderstelling gemaakt
dat roede en duim nu veelvouden en onderdeelen van een gras
zouden zijn, zooals zij als lengtematen veelvoud en onderdeel van
een voet zijn.
Een geheel andere theorie wordt nu door De Goede opgesteld.
Hij neemt geen nota van het feit dat in later tijd in Oostfriesland
een voet nog een gras voorstelde, maar meent van den grond uit
zijn theorie in elkaar te kunnen zetten.
De roeden en voeten dan, waarmee een stuk land wordt aangeduid, zouden aangeven het weggedeelte of dijkgedeelte, hetwelk
1) Zie "De Friesche kleihoeve" p. 119-124.
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dat perceel moet onderhouden. Men kan dan de grootte van het
perceel vinden door er gebruik van te maken dat deze grootte
staat tot de grootte van de geheele buurschap als het genoemde
aantal roeden staat tot dat van de buurschap of eenvoudiger:
het aantal roeden van een perceel geeft de grootte aan, als we
weten met hoeveel land in die buurschap 1 roede overeenkomt.

Maar dan moet binnen de buurschap een bepaalde hoeveelheid
land een vast aantal roeden dijk of weg hebben. En dat komt volstrekt niet uit. Ik heb b.v. uit het door De Goede besproken Hs.
van den Zeevanc voor een zelfden tijd gevonden eerst dat 62!
roede 1 voet land 15! voet dijk moet onderhouden en dan 120
roede land slechts 4 voet. Uit datzelfde Hs. eerst 9t deimpt land
9 roede 3! voet dijk, dan 255i roede land 8! voet dijk, wat veel
minder is. Uit het "Riggelboek" van Twisk vond ik ook uiteenloopende waarden voor dezelfde oppervlakte 1).
In Friesland vinden we in de Beneficiaalboeken van 1543 te
Ternaard dat I pondemaat land moet onderhouden 11 voet dijk,
1 voet 1 duim dijk of ook 3! voet dijk 2). Terzelfder tijd te Wierum
eerst 1 roede, dan! roede, dan 5 voet, en eenmaal slechts 1 duim
en evenzoo in andere dorpen. Hoeveel pondematen stelt nu in
zulk een dorp de virga voor? Verder kunnen er ook verschillende
dijken en wegen zijn, die eenzelfde buurschap mee moet onderhouden; op welke daarvan heeft nu het gegeven aantal roeden of
voeten betrekking?
En als de monniken nu land hebben te Firdgum in Friesland,
te Stitswerd in Groningen en te Campen in Oostfriesland ? Hoeveel
kunnen de dijklasten op die verschillende plaatsen niet uiteenloopen en hoe snel kunnen die lasten niet met den tijd veranderen!
En als er nu eens land in zandstreken bij is, te Onstwedde in
Groningen of te Hesel N.O. van Leer of te Dyle Z.W. van Weener? 4) Toen in die 11 e eeuw de dijken er nog maar kort waren
zullen de zandstreken deze nog wel niet mee hebben onderhouden.
Neen, deze manier, om de grootte van het land met behulp van
de lengte van den te onderhouden dijk of weg uit te drukken, is
geheelonmogelij k!
I) "Kohier, morgen- of riggelboek" Inventaris N 54, Gem. Archief Twisk.
I) B.B. P 170b en 171a.
I) B.B. p. 176b.

') Deze plaatsen worden gevonden bij: R. Kötzschke" Rheinische Urbare,
lIer Bnd, Bonn 1906, waarin de goederenlijsten van Werden.
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Ik zie dan ook voorloopig nog geen reden mijn verklaring van
virga en pes uit "De Friesche kleihoeve" op te geven.
Ten slotte het geheel nog eens overziende kunnen we zeggen dat
wij zijn begonnen, vooral naar aanleiding van een document betrekking hebbend op Noordermeer, het begrip "ploeggang", nader te onderzoeken en zooveel mogelijk te verhelderen. Wij kwamen daarbij ook tot een hoevenstelsel te Noordermeer.
Ten einde beter te kunnen oordeelen over de beteekenis van de
gevonden sporen in Middenfriesland hebben we toen in een naburige provincie de inrichting van het hoevenstelsel nagegaan en
de vraag gesteld in hoeverre dit zuiver genoemd mocht worden.
Ik vestig er de aandacht op dat, volgens het oordeel van den taalgeleerde dr. W. de Vries en vooral ook van den historicus prof.
Gosses, Drente niet zonder friesche elementen is.
Daarna hebben wij een beknopt overzicht gegeven van in
onze provincie gevonden sporen van een hoevenstelsel. Wij hebben daarbij nog gelegenheid gehad den naam "penningshuur"
iets nader te bezien.
Eindelijk hebben we eenige aandacht gewijd aan het werk van
een Hollandsch rechtshistoricus over "De Westfriesche -buurschap", waarin ook over de Friesche hoeve gehandeld werd.
Naast waardeering kwam in dat boek ook kritiek voor op den
arbeid van schrijver dezes gepubliceerd in "De Vrije Fries" of
in "De Friesche kleihoeve" . Wij hebben, naar aanleiding daarvan,
er op gewezen dat de Hollandsche schrijver in dat werk zich wel
eenigszins had schuldig gemaakt aan theoretische beschouwingen of constructies zonder voldoende reëele basis.

Vluchtheuvels in Friesland
Door S. J. VAN DER MOLEN 1)
(Met 1 kaart, 3 tekeningen en 3 foto's)
"Wee I Friesche landen! berg uw lijf:
doe 't vee op wier en terp verhuizen".
(Op de uitbeeldinge van Friesland) JOH. HILARIDES

De terpen in de provincies Friesland en Groningen, in welke
laatste provincie zij als wierden of wieren (de volksbenaming)
voorkomen, zijn overbekend en er heeft zich zo langzamerhand
een uitgebreide literatuur over gevormd. Minder bekend is
het, dat - althans in Friesland - daarnaast nog een tweede
vorm van kunstmatig opgeworpen hoogte gevonden werd en
hier en daar nog aangetroffen wordt, welke naar mijn mening
in vele gevallen eveneens als een afweermiddel in de strijd tegen
het water moet worden beschouwd. De geringe bekendheid
van deze hoogten, welke in de volksmond als wieren of hoge
wieren bekend staan, blijkt ook uit het feit, dat slechts zeer
weinig gegevens bekend zijn en de vakliteratuur (Van Giffen,
Boeles) ons hier vrijwel in de steek laat. Deze studie wil trachten
in die leemte te voorzien en een beeld te geven van wezen, ontstaan en verspreiding van de wieren.

Wat oudere schrijvers zeggen
Wat is nu een wier? Het Fries Woordenboek verstaat er
onder: "hooggelegen stuk grond in de Friesche bouwstreken,
veelal nabij een boerenwoning en met gras en opgaande boom en
1) Na de Bevrijding heeft de Redactie gemeend voor alsnog niet tot plaatsing te moeten overgaan van de onderhavige bijdrage, die in 1944 aan De Vrije
Fries op haar verzoek was afgestaan. Zulks in verband met het hangende
onderzoek tegen den heer v. d. Molen door den Eereraad v. d. Letterkunde,
die op 23 October 1945 uitspraak deed. Den 27 December 1946 werd die uitspraak in hooger beroep door den Centralen Eereraad aldus vast gesteld, dat
de opgelegde uitsluiting van iedere publicatie zal loopen tot 1 Mei 1948. In
verband met deze uitspraak in appèl acht de Redactie geen termen aanwezig,
wetenschappelijke bijdragen van dezen auteur voor het vervolg te weigeren,
Red. Vr. Fr.
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begroeid. Elders ook hoogte, heuvel, veeltijds nabij eene sate" 1).
Een duidelijker beschrijving geeft johan WinkIer. Hij verstaat
er onder: "eene hoogte of heuvel, kunstmatig opgeworpen, om,
evenals de terpen, tot toevlucht te dienen bij hooge vloeden
en overstroomingen. Eene wier is in den regel kleiner van omvang
dan eene terp, en heeft kleiner kruin en steiler hellingen dan
deze; ze is dientengevolge niet bebouwd. Het schijnt, dat oudtijds het woord wier eene ruimere beteekenis had dan tegenwoordig en een heuvel of hoogte in het algemeen aanduidde.
Immers, het hedendaags zogenoemde Roode Klif, een natuurlijke heuvel aan de zeekust van Gaasterland, heette bij de oude
Friezen Reawier. Reawier (Rode wier dus, v. d. M.) is ook de
oude naam van 't dorp Warga" 2).
Een derde getuigenis geeft dr. j. H. Halbertsma. Volgens hem
is een wier "een steil opgeworpen heuveltje", waarop het spreekwoord betrekking heeft: "As 'n dwerch op de wier stiet, hat er
in foetscammeI" , hetgeen zou betekenen: "Men verheft de
nietigste menschen het hoogst" 3).
Op een andere plaats wijst hij er echter op, dat er "op de
gaasterlandsche hoogten ook wieren (zijn) en in de wieren spookt
het. Een wier is dus niet noodzakelijk een heuvel tegen het
water, gelijk het Holl. waard, weert, Fr. wert is". En dan volgt
evenals bij WinkIer een verwijzing naar de naam Ra- of Reawier
voor het Rode Klif 4).
Een vierde mededeling uit de vorige eeuw geeft ons j. Minnema
Buma in zijn dissertatie Bijdrage tot de geschiedenis van het
Dijkregt in Friesland. Handelende over terpen en wieren zegt
hij o.m.:
"De beide woorden terp en wier worden door vele schrijvers
als woorden van eene beteekenis gebruikt, maar in Friesland
bestaat nog tegenwoordig in 't spraakgebruik een groot onderscheid tusschen die beide zaken. Terpen toch worden aldaar
genoemd de behuisde of ook wel onbehuisde hoogten, welke
eene groote uitgestrektheid gronds beslaan en zacht glooijende
afloopen, met eene groote ruimte op den top. Wieren daarentegen
de nabij de bewoonde plaatsen gelegene, eene kleine oppervlakte
beslaande en steile, volstrekt onbehuisde hoogten, welke voor
1)
2)
8)
4)

Deel 111, p.438.
Onomasticon Frisicum, p. 437.
Hs Lexicon Frisicum B, 1460 (Prov. Bibliotheek Leeuwarden).
t.a.p., 1124.
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het meerendeel veel te weinig oppervlakte hebben om vee en
nog veel minder om een huis daarop te plaatsen. Zij schijnen
alleen opgeworpen te zijn om bij plotseling opkomende hooge
vloeden tot eene schuilplaats van menschen te strekken. Overigens is het opmerkelijk, dat de grond dezer wieren over 't algemeen van veel minder goede hoedanigheid is dan die der terpen" 1).
Ik meen, dat de schrijver hier de spijker op de kop slaat. In
ieder geval getuigt zijn notitie van goede waarneming. Nog in
onze tijd kan men den Friesen boer die wel eens een wier heeft
afgegraven, horen verklaren, dat de modder bij lange na niet
zo vet is als de befaamde terpaarde. Dit is blijkbaar het gevolg
van het ontbreken van mestlagen.
De beschrijving van Minnema Buma gaat intussen op oudere
bronnen terug. Zo vond ik bij H. W. Steenstra 2) het volgende:
"Met een enkel woord moeten wij hier gewagen van de Wieren,
of kleinere hoog opgeworpene heuvels, die men nog hier en daar
bij sommige huizen, of ook wel in het opene veld eenzaam aantreft. Deze Wieren zijn oorspronkelijk voor een enkel huis of
state der Edelen bijeengebracht. De aanzienlijken of Edelen
namelijk deden dezelve veelal op hunne hiemingen of erven
aanleggen, om, bij watersnood, zich op dezelve met de hunnen
te kunnen bergen. De Wieren waren dus een bepaalde en bijzondere .eigendom van dezen of genen, daar de terpen ten algemenen nutte waren opgeworpen. Waar men deze Wieren ook
moge aantreffen, zij zijn zekere bewijzen, dat aldaar voormaals
de eene of andere State of woning van een en aanzienlijke is geweest, ofschoon ook de heugenis van het bestaan van eenige
huis of State, daar ter plaatse, moge verloren zijn gegaan".
Kennelijk putte deze Dongjumer hoofdonderwijzer grotendeels
zijn kennis weer uit de bekende Tegenwoordige Staat, waarin
er op gewezen wordt, dat "het onderscheid tusschen Terpen
en Weerden .... van de meeste, schoon anders geachte Schrijvers, . . .. niet genoeg in acht genomen (wordt).... bestaande
het onderscheid tusschen beiden inzonderheid daarin, dat de
Terpen veel platter van gedaante en grooter van omtrek zijn,
zodat er geheele Steden, Dorpen en buurten op gebouwd kunnen
worden; terwijl de Weerden of Wieren, klein van omtrek, doch
vrij hoog zijnde, alleen maar bij buitengewoon hooge Vloeden
1) p. 17-19 (Leijden, 1853).

2) Algemeene Geschiedenis van Friesland, pp. 109-110 (Minnertsga, 1845).
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voor enkele huisgezinnen met hunne have tot lijfsberginge
konden dienen, gelijk ze dan ook om die reden, hier en daar bij
sommige Boerenwooningen, die oudtijds van meer dan gemeen
aanzien waren, en waarschijnlijk door de rijken onder de Friezen
bewoond werden, opgeworpen, en nog hedendaags voor handen
zijn" 1).
Dit is de oudste aantekening welke ik over het onderscheid
tussen terp en wier heb kunnen vinden~ Maar ook dr. R. Westerhoff blijkt er in de vorige eeuw mee bekend te zijn geweest. Over
de wieren zelf deelt hij echter zeer weinig mee:
"Wij hebben meermaals getracht zoodanige Friesche wieren
te mogen zien, doch het heeft ons tot hiertoe niet mogen gelukken. Alleen heeft men ons onder Rauwerd een vrij hooge heuvel
van geringen omvang aangewezen, die meerendeels uit oude
kloostersteenen was opgebouwd, met de verzekering, dat dit
een Friesche wier daarstelde. In Groningen kent men dat soort
van heuvelen niet" 2). Die wier bij Rauwerd kan wel uitkomen.
Niet alleen vinden wij hem op de kaarten (men zie nr. 44 in
onze lijst), doch ook is de herinnering er aan ter plaatse nog
niet verdwenen. Zo schrijft een anonymus in het Friesch Landbouwblad (7 Nov. 1947) in een bijdrage over oud-Rauwerd,
dat de Hege Wier gelegen was "net fier fan de buorren" en dat
hij hoger was "as it dak fan de älde buorkerij, dy 't der by stie.
De älde pleats is öfbrutsen en de foarein forboud. De älde
Raerdsters sille harren de "Hegewier" noch wol yntinke kinne,
de wier, hwer 't wy as jonges safolle op boarten en der us by~
d'elrölje lieten".

Verschillende betekenissen van het woord wier
Zoals wij gezien hebben zijn zowel WinkIer als Minnema Buma
er over eens, dat wier een bijzondere betekenis heeft en niet
m'ag worden verward met terp. In Friese literatuur trekt men
die scheiding niet zo scherp. Dr. O. Postma spreekt nog al eens
van een dorpje "op syn hege wier", waar hij terp bedoelt. In
het oudere Fries is de betekenis ook ruimer dan thans. In zijn
vers Tsjesk-moars sé-eangstme bijvoorbeeld laat Gysbert japiks
he~

1) 13de deel, Friesland, pp. 36-37 (1785).
2) Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van ons dijkwezen, p. 319 (Gro-

ningen, 1864).
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Tsjesk-moar, treurende om Wif, die het ruime sop koos, zich
neerzetten "op hege wier", waar ze "fen beide ich 't län bilöke
en de sé se ach yn syn tût" (aan weerszijden over het land blikte
en de zee in het gezicht zag). Men heeft bij deze hoge wier wel
aan het Rode Klif willen denken, maar dr. D. Kalma zal er wel
dichter bij zijn als hij in zijn Husmanne-petear het woord met
terp verduidelijkt 1). Deze ruimere betekenis hebben wij ook
in plaatsnamen als Allingawier, Metslawier, Jouswier en Wier,
meest op terpen gelegen dorpen. Hier komt de betekenis dus
overeen met het huidige Groninger wier = terp.
Met de betekenis huisstede, kleine hoogte waarop een huis is
gebouwd, treffen we het wellicht aan in een voorbeeld ontleend
aan een oud-Fries stuk, dat handelt over een ruiling van landen
met het Hasker convent. Hierin wordt o.m. gesproken van
"den weer iefte huusstede deer lidsende is in da sauwen pondameta vorscr .... " 2) . Ik mag in dit verband wijzen op een
aantekening van mr. P. C. J. A. Boeles, waarin er de aandacht
op wordt gevestigd, dat oude boerderijen meestal op een kleine
hoogte liggen:
"Toen de terpen konden worden verlaten, na het tot stand
komen der algemeene dijken, zijn de Friesche huizen waarschijnlijk vaak op kleine terreinverhogingen (wieren) gebouwd, met
het oog op mogelijke overstroomingen of hoog water, tengevolge
van regenvloeden of slechte afwatering" 3).
Een molenwerf (hoogte waarop een molen staat) als wier
aangeduid, treffen wij bijv. te Tjummarum aan, in 1546: "die
wier daer die molen op staet" '). Het is intussen moeilijk uit te
maken wanneer wij bij weer (en dergelijke vormen) in oude
stukken met wier in onze betekenis te maken hebben. Geen
twijfel bestaat in een geval als te Oosthem in 1478, waar sprake
is van "dy heygha weer" (hoge wier) 5). Ook in de volgende
voorbeelden zal wier wel met hoogte gelijk zijn te stellen:
Achlum, 1546: "anderhalve pondemate lants mijt die huijssteedt ende wier ende mijt die graft dairtoe behoorende .... " 6).
1) Husmanne-petear, p.57 noot (Dokkum, 1936).
2) Dr. P. Sipma, Oudfriesche Oorkonden, dl. I, p.215.
3) S. J. v. d. Molen, Het Friesche boerenhuis in twintig eeuwen, p. 32 noot

(2e druk, Assen, 1943).
4) Register van den Aanbreng, 111, p.162.
5) Sipma, 11, p. 114. Dit is tevens de vroegste vermelding van een "hege
w er".
6) Reg. v. d. Aanbr., 11 I, p.308.
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De wier ligt weer bij een huis en om het erf loopt een gracht,
de gebruikelijke afperking.
Warga, 1529: Testament van Douwe Jowsma, die aldaar
woonde op Roerda gued: een "lyttijck fenna .... by myn hoefgraft neyt dyeep by da twae wieren" 1). De omgeving waarin
deze wieren lagen, is nog wel ongeveer na te gaan. Roorda was
gelegen aan de Westkant van Warga, terwijl met het diep
ongetwijfeld bedoeld wordt het voormalige stroompje dat Warga
verbond met de Middelzee, waarin het ter hoogte van Barrahuis
uitmondde. Een gedeelte ervan bestaat nog en is als "it älddjip" bekend. Met de "hoefgraft" zal wel een opvaart naar het
huis van Roorda zijn bedoeld.
In andere gevalle~ zal het wel moeilijk zijn uit te maken,
wat met weer (soms tot wier geworden) is bedoeld. Weer, weere,
were kan nl. volgens A. A. Beekman (Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland, dl. I I) ook betekenen: 1 bezit (bepaaldelijk
het bezit, berustende op het feit, dat men voordeel trekt van
een goed), 2 plaats. Deze betekenis is afgeleid van de vorige:
aan elk perceel grond had de eigenaar een "weer", vandaar
heette soms het perceel zelf een weer. (Een were lands = een
perceel land). Verwijs-Verdam (Middelned. Wdbk.) hebben
hetzelfde woord als (ge)were: "vormelijke in bezitstelling; het
in rechte erkend bezit; concreet: hetgeen men bezit, zowel
huis en hof als landbezit". Ook het Oud-Friese were komt herhaaldelijk voor als bezit, land e.d. Prof. dr. j. H. Brouwer met
wie ik over deze aangelegenheid correspondeerder merkt op,
dat weer (= bezit, land) in verband wordt gebracht met got.
wasjan, d.w.z. de e moet oorspronkelijk kort zijn (Umlaut van
cl). In soortgelijke gevallen: hear = leger, warre = verdedigen,
swarre = zweren, heeft het nieuwfries geen ie. Men zou er dus
aan kunnen twijfelen of weer (= bezit, land) wel tot wier kan
worden. Maar, aldus Brouwer, fier (= ver) is ook via fear uit
korte ë ontstaan, al is dat geen Umlaut e.
Zo bestaat dus in verschillende gevallen de mogelijkheid,
dat wier (uit weer) niet hoogte, maar land (bezit) is. Wanneer
Sipma dan ook als opschrift van een oudfries stuk vermeldt
"Gaelka Riord zoen verkoopt een wier aan het klooster Maria
eecker" en men in het stuk leest van "dy weer also graet als
dy lydsen is mey syn to byheren tefta Derick J aencka zoen
1) Sipma 111, p. 143.
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hws ende opda Delta wal" 1), staat het allerminst vast, dat dit
weer iets anders betekent dan perceel lands.
Ook in een opgave als de volgende uit 1472: "juwesma hws
opper Gaest myt den weer (,) graft ende horlegher" 2) en uit
1478 "Wopkama gued toe Steens mi th al sijn toe bij heer als
stens stoe ende statha weer wijck ende walla mith dae hoerlegher" 3) is niet te bewijzen, dat weer hier = hoogte opgevat
moet worden. Moeilijk is ook te beslissen waarmee wij te doen
hebben bij de samenstelling stinswier (stins wijer '), Stins wyer 5),
stensweer 6 die vrij dikwijls voorkomt. Aan de ene kant is het
verleidelijk om te denken aan de bij de stins behorende wier,
aan de andere kant kan ook wel de grond zijn bedoeld waarop
de stins staat.
Hoe hier allerlei voetangels en klemmen liggen, bewijst ook
de benaming De Wjirren bij Terzool, in het Nederlands doorgaans
als De Wieren geschreven. Voor hetzelfde complex komt ook
de vorm Wearen (Weren) voor, zodat we hier wel niet aan
landerijen moeten denken, die genoemd zijn naar de hier besproken hoogten. Maar. . .. de kaart van Eekhoff en de volksmond geven hier juist weer verschillende wieren aan! 7)

»,

Nog bestaande wieren
Het wordt intussen tijd na deze min of meer philologische
beschouwingen eens aandacht te besteden aan de objecten zelf.
Zouden wij op de tegenwoordige toestand moeten afgaan, dan
ware er over de wieren niet veel te vertellen. Welgeteld zijn er
thans namelijk nog maar drie van deze hoogten, welker aantal
blijkens mijn onderzoek in het geheel meer dan honderd heeft
bedragen, aanwezig, waarvan één volkomen gaaf, terwijl de
beide andere niet meer geheel onaangetast zijn, doch wat de
situatie betreft nog volkomen aan de oorspronkelijke toestand
beantwoorden. Zij liggen alle in Westergo, ook het terpenland
bij uitnemendheid. De bekendste is wel de Hege Wier, tussen
1)
2)
')
4)
5)
')
7)
273,

Sipma, 111, p. 17.
T.a.p. I, p. 144.
T.a.p. I, p. 195.
R. v. d. A. 11, p.413 (Gauw).
T.a.p., p. 167 (Woudsend).
Sipma, I I I, p. 19 (Blij a).
Wie verder wil puzzlen probere zijn kracht op: R. v. d. A. 11 I, pp.295,
277; Beneficiaal-Boeken I 279b ; Sipma I, p. 249.
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Menaldum en Beetgum, welke afgebeeld IS In Dr. j. Botkes
schets der Friese geologie "Fen Fryslàns Groun". De tweede,
eveneens de Hege Wier genoemd - voorzover mij bekend
werden de meeste wieren in de volksmond aldus betiteld bevindt zich ten Noorden van Sexbierum, aan de voormalige
zeedijk de Hornestreek. De derde is gelegen te jellum (Noordburen), juist in de hoek tussen de oude Middelzeedijk en de weg
naar Hilaard en van de trein uit (lijn Sneek-Leeuwarden) zeer
mooi te zien.
De Hege Wier bij Menaldum is of liever was de omvangrijkste
en ook de hoogste. Hij bevindt zich op een kampje land, door
een brede sloot omgeven, naast een op een opgehoogd erf (terpje?)
gelegen overblijfsel (voorhuis) van een boerderij. In de nabijheid
vindt men de Horslandsvaart, terwijl een wegje langs de huizinge leidt. Reeds uit de verte valt de volgens de topografische
kaart 6.30 m hoge "berg", met gras begroeid~ temidden der
uitgestrekte, weinig bewoonde bouwlanden op en wie op de
top van de wier staat, heeft een ruim uitzicht over een wijde
omgeving. Naderbij gekomen blijkt het heuvellichaam aan de
West- en Noordzijde sterk geschonden te zijn: door afgraving
is een gedeelte verdwenen en is er een steile rand ontstaan,
welke enigszins doet denken aan de wand van het Oudemirdumer Klif. Nog in 1943 hebben bewoners van het nabij gelegen
huis aan de wier geknabbeld, teineinde met de aarde, welke niet
voor bemesting deugt, oneffenheden in de landerijen te vullen.
Daarbij is ook een weinig puin voor de dag gekomen, hetgeen
ook bij andere wieren welke afgegraven werden, het geval was.
De helling van de wier is vrij steil, de top afgeplat, doch te
gering van omvang om plaats te bieden aan een huis. Zowel
op de kaart van Menaldumadeel van Eekhoff (1851) als op die
van Schotanus (1718) is de Hege Wier aangegeven, met de ernaast
gelegen boerenhuizinge.
Zijn naamgenoot aan de Hornestreek ligt thans eenzaam in
de hoge bouwlanden, op enige afstand van de oude zeedijk
en van de landwaarts lopende jan Gerritslaan, een boomloze
thans verharde kleiweg. Ook deze wier heeft vrij steile hellingen
en een afgeplat, enigszins hol liggend topoppervlak, is naar
schatting iets lager (4 meter) en onbegroeid. Een blik op de
kaarten leert, dat hier zich nog in de vorige eeuw de stemdragende
hofstede Eelsma bevond, welke naast de wier gelegen was. De
beide in de nabijheid gelegen boerderijen bezaten in 1718 eveneens

/

,,'

De Hege Wier bij de Jan Gerritslaan en de Hornestreek ten Noorden van
Sexbierurn.

De Hege Wier tussen Bee tgum en MenalduJll , van het

oo rdwesten uit.

Wi er te J ellum-Noordburen. Rechts de boerderij waa rbij hij behoo rt.
(Foto's S. J. v . d. M olen)
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elk een wier. Ook hier dus oorspronkelijk de combinatie boerenhuis en wier.
Zeer fraai blijkt deze combinatie tenslotte te jellumer Noordburen, waar de situatie sedert 17 I 8 niet veranderd is en de wier
op zij en ten Noorden van de West-Oost gerichte boerderij gelegen is. Gegraven is er aan deze, minder steile, hoogte niet,
doch doordat er voortdurend koeien of paarden op grazen is
een dubbele uitgetrapte en onbegroeide ring ontstaan, waarin
de wortels van de op de top staande scheef-gewaaide bomen
zichtbaar worden. In de oorlogsjaren bestonden er plannen
de wier af te graven, doch als gevolg van de sedert uitgevaardigde
overheidsmaatregelen is dit gevaar volgens mededeling van den
heer H. Halbertsma, te Sneek, die de terpen in Friesland en
Groningen in opdracht van het Rijk in 1943 heeft geïnventariseerd, althans voorlopig bezworen.
Het behoeft wel geen betoog, dat het voortbestaan en waar
nodig een restauratie van alle drie de wieren wenselijk is. Waar
zovele verdwenen verdienen deze getuigen van de strijd tegen
het water uit een ongetwijfeld ver verleden - al moge dit in
vele~gevallen jonger zijn dan de tijd waarin de terpen werden
opgeworpen - voor het nageslacht veiliggesteld te worden.
Economische belangen zijn bovendien bij een afgraving niet
betrokken en het is alleen de nivelleringszucht welke aan het
voortbestaan dezer merkwaardige hoogten een einde zou kunnen
bereiden. Een en ander zij de betrokken instanties met klem
ter overweging aanbevolen!
Voor de volledigheid vestig ik er nog de aandacht op, dat op
het eiland ter-Schelling een tweetal kunstmatige hoogten wordt
aangetroffen welke geheel het voorkomen van wieren hebben.
De eerste bevindt zich te Lyts Lies aan de Zuidkant van de
huizen, en is een met gras begroeide vrij steile en kleine hoogte,
in de volksmond Worf genoemd. Botke 1) spreekt ten onrechte
van Worp en meent dat het hier een soortgelijke heuvel betreft
als de Zeeuwse vliedbergen. Dr. J. W. van Dieren 2) vat hem
als een "dingheuvel" (gerechtsplaats) op. Een tweede hoogte,
van hetzelfde uiterlijk, ligt aan de Zuidkant van Oosterend en
wordt de Stins genoemd. Hij is echter te klein van oppervlakte
om een kasteeltje of huis te hebben kunnen dragen. Zijn wij wel
1) Fen Frysläns groun, p. 138 (Snits, 1924).

2) De Lof van Schellingerland, p. 16 (Uitgave V.v.V. Terschelling, 1936).
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ingelicht, dan is de Worf te Lies thans door het gemeentebestuur
tegen afgraven beveiligd.

Wat de kaarten opleveren
Teneinde een beeld te krijgen omtrent de verspreiding en het
wezen van de wieren zijn wij voornamelijk aangewezen op de
kaarten in de atlassen van Schotanus en Eekhoff. Hierop komen
ze voor als in opstand getekende kleine heuveltjes met een
gearceerde rechterhelling. In de verklaring der tekens noemt
Eekhoff ze kortweg wieren, terwijl Schotanus hier en daar aangeeft: "wieren van geslegte stinzen" en zelfs: "stemmende
adelijke stellen". Het verband met de vroegere huizen of hofsteden komt ook tot uiting bij de toelichting op de Schotanuskaart van Dantumadeel, waar als verklaring van een in vieren
gedeeld cirkeltje met daaronder de gebruikelijke aanduiding
van een wier wordt opgegeven: "Vernietigde Aadelijke Staten
met en sonder Wieren".
Een enkele maal wordt ook een "geslegte wier" opgegeven,
zodat blijkbaar reeds omstreeks 1700 sommige waren afgegraven, een proces, dat in de tijd tussen de verschijning van de
atlas van Schotanus en die van Eekhoff een grote omvang
blijkt te hebben aangenomen.
De vraag kan gesteld worden, in hoeverre deze kaarten betrouwbaar materiaal opleveren. Ik geloof niet, dat wij aan de
betrouwbaarheid van Eekhoffs uiterst belangrijke atlas behoeven te twijfelen. Bij vergelijking blijkt telkens weer, hoe
hij nauwkeurig onderscheid maakt tussen terpen en wieren.
Ten aanzien van Schotanus dient echter enige reserve te worden
gemaakt. Ik heb hem n.l. in één geval klaarblijkelijk op een
onjuistheid betrapt.. Op zijn uit 1687 daterende kaart van
Wymbritseradeel geeft hij ten Zuiden van Sneek, een eindje
ten Oosten van het meertje de Memerts bij een verdwenen
state (aangegeven door het bekende sterretje) een wier aan.
De kaart van Eekhoff (1851) heeft deze wier niet, doch door
de gewijzigde situatie ter plaatse (de Memerts was droog, de
straatweg naar Lemmer inmiddels aangelegd) zou de hoogte
zeer wel kunnen zijn afgegraven. Ik vond evenwel in A. J. van
der Aa's Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden in
de beschrijving van Sneek het volgende:
"Even buiten de Hoogeindsterbrug of pijp, zuidwestwaarts,
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had men vóór den aanleg van den straatweg naar de Lemmer,
in 1845, een boschje .... Niet ver van het voormalig boschje
is naar alle waarschijnlijkheid nog eene zeer oude begraafplaats
ontdekt, blijkbaar uit gegravene stukken van kruiken, lijkbussen
of urnen, veel overeenkomst hebbende met de afbeeldingen, welke
men daarvan in het Oudheidk. Tijdschrift van N. Westendorp
vinden kan. De scherven, die men hier vindt, zijn meestal bij
eene nauwkeurige beschouwing eenigzins glinsterend, en als
met goud zand bestrooid; overigens zonder eenig ander glazuur
en zeer bros. Ook vindt men er stukken rood gebakken steen,
eene geelachtige aarde en roode asch; waarvan eenige overblijfsels bij d~n Heer Jan Foppes Bakker, te Sneek bewaard worden.
De plaatselijke gelegenheid van dezen grafberg, de hooge Wier
genaamd, en thans grootendeels reeds afgegraven, aan eenen
nu gedeeltelijk verstopten stroom, misschien nog een arm of
tak van het Boerdiep, maakt dit gevoelen aannemelijker" 1).
Bestudeert men aan de hand van deze beschrijving de kaart
van Eekhoff, dan kan men niet anders dan tot de conclusie
komen, dat met deze Hoge Wier een als terp aangegeven hoogte
bedoeld wordt, gelegen aan de Oostkant van de Lemsterstraatweg, aan een bochtig watertje, onmiddellijk benoorden een
Tolhuis. De situatie klopt dan ongeveer met die op de kaart
van Schotanus, met dien verstande, dat de wier uit 1687 een
terp blijkt. Helemaal kunnen we deze fout niet op rekening van
Schotanus stellen. Immers, de Snekers spraken van Hoge wier,
en het zou heel goed kunnen zijn, dat Schot bij 't schetsen destijds
deze naam op zijn tekenblad heeft genoteerd, om hem later
thuis te vervangen door de bekende wieraanduiding.
Een tweede voorbeeld waaruit blijkt, dat "hoge wier" wel
eens op een terp betrekking kan hebben, is afkomstig uit de
omgeving van Harlingen. Mr. Boeles maakte mij nl. opmerkzaam op de vondsten welke in 1922 bij het afgraven van de z.g.
Hogewier ten Zuiden van genoemde stad te voorschijn kwamen.
Er kwamen merkwaardigerwijze ook scherfjes terra sigillata
aan het licht, wat op de jaren 150 tot 250 na Chr. wijst (Terpnr.
176). Aan de hand van de catalogus viel echter niet vast te
stellen, of het hier een echte wier dan wel een terp betrof, waarop
de vondsten schenen te wijzen. De Proclamatieboeken van
Barradeel 2) leverden mij echter de oplossing. Ik vond daarin
1) Deel 10, p.501 (Gorinchem, 1847).
2) Q 19, 130 (R. A. Leeuwarden).
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Kaart van de wieren, zoals deze voorkomen op de kaarten van Schotanus en Eekhoff.
(Tekening S. J. v. d. Molen)

61

nl. genoemd een "Poulis Allartz, huisman om de zuid van Harlingen op de zogenaamde Hoge'wier onder Almenum". Er stond
dus een boerderij op deze hoogte, zodat het hier kennelijk een
terp betreft.
Als ik hier nu een lijst laat volgen van de wieren zoals die
door Schotanus en Eekhoff worden aangegeven, dient er dus
rekening mee te wordén gehouden, dat het zeer wel mogelijk
is, dat er onder deze wieren wel eens een terpje schuilt. Men
dient de lijst dan ook meer als een globaal overzicht op te vatten.

Een overzicht van de verspreiding
Leeuwarderadeel
1. HIJUM. Boerderij Abinga, Zuidwestelijk van het dorp. Naast
het huis (Schot.).
2. FINKUM. Naast twee boerderijen, ten Noorden van de Finkumer
meer (vaart) (Schot.).
3. WIRDUM. Achter boerderij op de Werp onder Barrahuis, onmiddellijk bij de voormalige Middelzeedijk (Schot.).
4. BAARDBUREN onder Wytgaard. Achter boerderij, bij vroegere
Middelzeedijk. (Schot).
5. SWICHUM. Bij boerderij Oostelijk van het dorp, richting Warga.
(Schot.). Ook Eekhoff (1847) geeft deze wier nog aan en plaatst
hem tegenover het voorhuis der boerderij.
6. KORNJUM. Onmiddellijk ten Zuiden van het water de jousen,
dicht bij de Ee. Geen boerderij of huis in de nabijheid (Eekhoff).
Misschien is het deze wier, welke in de Beneficiaal-Boeken
(I 92b) in 1543 genoemd wordt, als er sprake is van land "opt
zuydwest van den hoegen Wirdt."
7. LEKKuM. Ten Noorden van de weg naar Miedum, in een bocht
en tussen deze weg en het watertje de Oude Lits. Geen huis of
boerderij (Eekhoff).
8 en 9. Onmiddellijk ten Noorden van het water de KURKMEER,
achter Wilaarderburen, Oostelijk van Leeuwarden, in de "Lage
Buitenlanden", waar de dichtstbij gelegen huizen zich op de
terp van Wilaard bevinden (Eekhoff).
10. jELSUM. De naam "Aid wier" van een op het Oudland gelegen
perceel land, door mij in 1933 opgetekend en ook door Winkier
(Onomasticon, p. 437) vermeld, herinnert aan een voormalige
wier. Men vergelijke ook de in 1772 voorkomende aanduiding
van greidland "in de Wier". (Mededeling R. S. Roorda).
11. HUIZUM. In een advertentie in de Leeuw. Crt. van 21 Mei 1859
wordt genoemd "een stuk weidland, de Wier, onder Huizum."
Wellicht houdt dit verband met een opgave uit 1677 "de Wier ...
op Huisumer Suijder Hemrik" , welke volgens mededeling van
den heer Roorda voorkomt in ProcI. boek Q 5, 1104. Naar
verluidt zouden zich tot in deze eeuw in dit complex lage
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landerijen (thans de Hemrikspolder) gelegen aan de Greuns
en de Tijnje, enkele lage wiertjes gehandhaafd hebben. Huizen
zullen er niet geweest zijn.

Ferwerderadeel
12. HALLUM. Westelijk van het dorp in de nabijheid van de oude
zeedijk, tegenover Smids Huys, naast de boerderij Wata
(lees Walt a) (Schot.).
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Wieren bij boerderijen;rnabij de oude zeedijk, Westelijk van Hallurn.
Naar Schotanus-Halma (1718).

13. Als voren. Naast de boerderij Donia. (Schot.).
14. Als voren. Westelijk van en onmiddellijk aan de oude dijk,
naast twee boerderijen (Schot.).
15. Achter de boerderij Merkla op jousumburen (Schot.).
16 en 17. Twee wieren aan de vaart ten Zuiden van HOOGEBEINTUM,
in de nabijheid van de joodsche Tille. Er loopt een weggetje
heen, doch huizen zijn niet aanwezig. (Schot.). Eekhoff geeft
nog één wier aan, bij "Brandenburg" , welke naam op een vroegere boerderij betrekking zou kunnen hebben. (1853) Waarschijnlijk zijn het deze hoogten, waarvan in 1540 sprake is:
"een pondemate op Beyntuma meed en bij die Hooge wieren."
(Reg. v. d. Aanbreng. I I I, p. 69).
18. LICHTAARD. Bij boerderij Stania, Westelijk van het dorp
(Schot.).
19. FERWERD. Op het ruime erf der state Kamminga, in het dorp
gelegen (Schot.).

Westdongeradeel
20. TERNAARD. Ten Noorden van het dorp, op het Schoor, vlak
achter de oude zeedijk, bij de boerderij Sibetsma (Schot.).
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21. Alsvoren. Ten Zuiden van het dorp, achter de boerderij Helbada
(Schot.).
22. HIAURE. Achter boerderij, onmiddellijk ten Westen van de
kerkterp. (Schot.) Eekhoff (1853) geeft deze wier ook nog aan.

Dostdongeradeel
23. WETSENS. Westelijk van het dorp, naast de boerderij Klein
jaerla (Schot.).
24. BOLLINGWIER. Westelijk van Oosternijkerk, aan de Peasens,
bij een tweetal boerderijen (Schot.).
25. LJOESSENS. Noordoostelijk van het dorp, aan het einde van de
Dijkster vaart, naast boerderij (Schot.).
26. EE. Noordoostelijk van het dorp, aan de Kolkweg. Geen huis
in de nabijheid (Schot.). Ook nog bij Eekhoff (1855), die in de
naaste omgeving een "oude terp" en een "Drooggem. Meer"
vermeldt.
27. JOUSWIER. Medhuizen, Zuidoostelijk van het dorp. Naast de
boerderij Holdinga (Schot.).
28. Alsvoren. Medhuizen, achter niet nader aangeduide boerderij.
(Schot.).
29. ABBEWIER of jEWIER, N.O. van Anjum. Bij boerderij. (Eekhoff,
1855).
Dantumadeel
30. WEERBUREN. Bij de grensscheiding met Tietjerksteradeel,
Noordoostelijk van Oudkerk, naast boerderij Siccama (Schot.)
Eekhoff (1847) vermeldt ter plaatse een Roode Wier, doch
tekent deze als een klein terpje 1).
31. SIBRANDAHUIS. Bij boerderij (voormalige stins) Sterkenburg,
aan de weg. (Schot.). Ook nog bij Eekhoff (1847) 2).
32, 33, 34. Drie wieren, zonder huizen in de nabijheid , in het Westelijk van RINSUMAGEEST gelegen Geestmer Veld, waarheen
een Miedweg voert, hetgeen op laaggelegen landerijen wijst.
(Eekh.). WinkIer vermeldt aan de Murk onder dit dorp een
Sije-wier; "eertijds was hier eene Sate" 3). Schotanus vermeldt
ook nog een naam De Wieren aan het water van de Broek,
Zuidwestelijk van Akkerwoude, doch de drie sterretjes welke
erbij staan aangegeven, duiden volgens de toelichting op huissteden, zodat het hier blijkbaar geen wieren in de hedendaagse
betekenis betreft.
Tietjerksteradeel
35. TIETJERK. Aan de oude weg naar Hardegarijp, geen huis of
boerderij in de nabijheid (Schot.).
1) De Tegenw. Staat (1785) bericht: "Van 't oude huis Sterkenburg is
thans maar alleen de Wier overig". (14e dl., Ie stuk, p. 247) WinkIer vermeldt
een Reade Wier bij Wierbûrren onder Oudkerk. (Onomasticon, p. 437).
2) De Tegenw. Staat zegt: "Weerburen, alwaar weleer de State Siccama
lag, doch van welke niets, behalven de Wier, overig is". (p. 249).
') Onomasticon Frisicum, p.437.
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36. KLEINE GEEST onder Tietjerk. Op het "miensker" lag blijkens
een mij ter plaatse in 1933 gedane mededeling een wier, aangeduid als een soort vluchtheuveltje bij hoog water.
Smallingerland

.

37. BOORNBERGUM. Klusewier aan de Zuidzijde van de Wijde Ee,
waarbij de Kluse-sloot (Schot). Eekhoff (1848) geeft deze wier
ook nog en spelt Kloese-wier. Men brengt de naam in verband
met een kluis of kluizenaarshut welke hier gestaan zou hebben.
38. Als voren. De Kannewier, "terpke te Boornbergum" (WinkIer,
Onom. Frisic., p.217). Niet op de kaarten.
I daarderadeel

39. GROUW. Bij boerderij Utsma, op het Zuyder End, tussen Grouw
en Irnsum (Schot).
Rauwerderhem 1)

40, 41. IRNSUM. Abbenwier, bestaande uit drie boerderijen, waarvan
twee met een wier (Schot.).
42. TERZOOL. Bij boerderij aan het voetpad naar Meershuizen.
(Schot.). Eekhoff (1849) die deze wier ook vermeldt, noemt de
boerderij Sixma en geeft in de nabijheid lage gronden aan:
Meerkrite, Meershorne 2).
43. BERNSTERBUREN (thans: Baensterbuorren). Aan de Middelzeedijk bij het "Raarder gat" (wijst op oude doorbraak), achter
de boerderij Heringa. (Schot.).
44. RAUWERD. Bij boerderij ten Zuiden van het dorp, welke bij
Eekhoff die de wier eveneens vermeldt, als Inhimmeren wordt
aangegeven (1849).
45. FLANSUM. Tussen Rauwerd en Irnsum, bij boerderij. De oude
naam van het gehucht (Flaersim, Fladdershem) wijst op laaggelegen landerijen.
Menaldumadeel

46, 47. MARSUM. Twee wieren bij boerderij op Franjeburen (Schot.).
1) Toen het artikel ter perse moest gaan ontvingen wij van Mr. Boeles
nog de volgende gegevens betreffende no. 43 Bernslerburen en no. 45 Flansum:
Op de terpenkaart van het Friesch Gen. van 1906, naar gegevens van J. P.
Wiersma, zijn voormelde nummers afgegraven ter pen. Dit klopt met de
volgende, daaruit afkomstige oudheden in het Friesch Museum.
Bernslerburen leverde een versierde benen staf, uit circa de tweede helft
der 7e eeuwen een inheems potje, dat vrij zeker nog ouder is.
Uit Flansum kwam de late La-Tène mantelspeld, uit het begin onzer jaartelling, afgebeeld in "Friesland t.d. elfde eeuw, X 11 I, 4. Inv. 44.6. Voorts een
gouden tremissis van MadeIinus-Dorestad, afgebeeld alsvoren, pI. XXXV,
19, geslagen c.700 n.C. Deze fraaie munt werd gevonden bij het afbreken
van een oude woning op Flansum. Zie Verslag Fr. Gen. 1907/8, p. 62.
2) Er schijnen hier nog twee te zijn geweest, nl. een ten Oosten van de
Zijlroede in het Oosterschar en een tweede achter de boerderij van Van der
Hem, in een perceel van dr. Beekhuis. De heer O. Santema kreeg daarove r
mededelingen van inwoners van Terzool.
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48. Alsvoren. Ten Noorden van het dorp, aan de Middelzeedijk
bij boerderij (Schot.).
49. Alsvoren. Zuidelijk van het dorp, bij de boerderij Klein Dotinga,
in de nabijheid van de Middelzeedijk (Schot.).
50. DEINUM. Onmiddellijk ten Westen van de dorpsterp, naast
boerderij (Schot.). Eekhoff, die de wier ook vermeldt, noemt
deze boerderij Siersma (1851).
51. MENALDUM-BEETGUM. Naast boerderij. (Schot.) Ook bij Eekhoff
(1851). De hiervoor behandelde "hege wier", nog a a n we z i g.
52. BAjUM. Ten Noorden van het dorp, aan de weg naar Dronrijp,
achter boerderij (Schot) ..
53. BLESSU~i. Ten Zuiden van het dorp, tegenover boerderij (Schot.).
54. MARSUM. Geslechte wier bij huis De Werringa, onmiddellijk
buiten de terp, aan de Noordzijde van het dorp (Schot.).

Franekeradeel
55. HITsuM. Zuidóostelijk van het dorp, aan een waterloop. Geen
huis in de nabijheid, wel een overgang over de vaart (Schot.).

Barradeel
56. HARLINGEN. Ten Zuiden, dicht bij de zeedijk en bij boerderij
(Schot.).
57. Als voren. Ten Noorden, waar de oude zeedijk de tegenwoordige
dijk verlaat, bij boerderij (Schot.).
58. WINALDUM. Noordwestelijk van het dorp, bij boerderij Oldehuys.
(Schot.).
.

Wieren bij de oude zeedijk ten Noorden van Sexbierurn,
naar Schotanus-Halma (1718). De rechtse wier is nog
aanwezig.

59, 60 en 61. SEXBIERUM. Noordelijk van het dorp aan "d'Oude
zeedyk" en de Jan Gerritslaan. Alle drie bij hofsteden gelegen,
waarvan een de naam Eelsma draagt. (Schot.) Het is deze wier
welke thans nog a a n w e z i gis.
62. FIRDGUM. Boerderij Jelgersma bezit een wier (Schot.).
63. Alsvoren. Ook bij Groot Folta bevindt zich een wier (Schot.).
64. PIETERSBIERUM. Ten Zuiden van het dorp, ongeveer halverwege
naar de Ried, bij boerderij (Schot.).
5
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Baarderadeel
65. JELLUMER NooRDBuREN. In de hoek tussen de oude Middelzeedijk en de weg naar Hilaard, bij boerderij (Schot.). Nog
a a n w e z i g.
66. WEIDUM. Halverwege Beers bij Wobbema (state) (Schot.)
Eekhoff (1847) geeft de wier wel aan, maar de hofstede is dan
reeds verdwenen. Ter plaatse stond deze heuvel als de "hege
wier" bekend; hij is omstreeks 1930 afgegraven, waarbij veel
puin te voorschijn kwam.
67. JORWERT. Vlak ten Zuiden van het dorp aan de Houster dijk
(weg naar de Hem), bij boerderij (Schot.).
68. Alsvoren. Bij het Spokershout, een vonder over een waterlossing
Oostelijk van het dorp. Geen huis in de nabijheid (Eekh.).
69. BAARD. Bij de hofstede Dekama, onmiddellijk buiten het dorp,
aan de vaart (Schot.).
70. BRlTSWERD. On.middellijk buiten de dorpsterp, ten Zuiden.
Bij een huis (geen hofstede) (Schot.). Ook nog bij Eekhoff.
71. WIEUWERD. "Grendinga Wier", Westelijk van het dorp, nabij
een huis. (Schot.). WinkIer noemt hem ook en wel als "onbebouwde wier onder Wieuwerd" (p. 135).
72. Als voren. Vlak buiten het dorp aan de Oostzijde, bij boerderij.
(Schot.).
73. Als voren. Bij het als verdwenen state aangegeven Thetinga,
Oostelijk van het dorp (Eekh.).
74. OOSTERWIERUM. Op het erf van de "Edele State" ,Gerbranda,
in de omgeving van de thans verdwenen dorpskerk (Schot.).
75. MANTGUM. Ten Zuiden van het dorp, in een bocht van de weg
naar de Middelzeedijk, bij boerderij (Schot.).
76. BozuM. Onmiddellijk ten Zuiden van het dorp, tegenover
Walt a (Schot.). Ook nog bij Eekhoff.
77. Alsvoren. Bij boerderij te Indijk, aan de Middelzeedijk (Eekh.).

Hennaarderadeel
78, 79. Dicht bij elkaar, bij twee boerderijen ten Zuiden van SPANNUM
waarvan een op Bunkerte ligt. Bij beide het woord wier (Schot.).
80. Alsvoren. Op de grens met Franekeradeel, Oostelijk van TEETLUM, het woord wier (Schot.).
81. HENNAARD. Bij boerderij Zuidoostelijk van het dorp, halverwege Monse-Buiren (Schot.). Ook nog bij Eekhoff.
82. HIDAARD. Bij boerderij op Rispens (Schot.).
83. LUTKEWIERUM. Bij boerderij in de hoek van de Middelzeedijk
op de Kneppelen (Schot.).

Wonseradeel
84. BEIJUM, Zuidoostelijk van Achlum. Bij boerderij aan de AchIumer vaart (Schot.).
85. WITMARSUM. Ten Zuiden van het dorp, aan de dijk, tegenover
Aylva (Schot.).
86. HIESLUM. Aan de Noordwestelijke oever van de Hieslumer Ee;
zonder huis of boerderij (Eekhoff).

67

Wymbritseradeel
87. GOËNGA. Bij boerderij Zuidwestelijk van het dorp (Schot.,
Eekh.) 1).
88. AI~voren. Bij boerderij aan de Middelzeedijk (Schot.).
89. TJALHUIZUM. Bij boerderij in het dorp (Schot.).

Wieren aan de Hemdijk en de Wimerts. Naar de kaart van
Schotanus (1718).

90. WESTHEM .. Bij boerderij Bonninga, aan de Wimerts, Noofd-

oostelijk van het dorp (Schot.).
91. Alsvoren. Westelijk van het dorp aan de Hemdijk. Geen huis

(Schot., Eekh.).
92. Alsvoren. Bij twee huizen ("Grauwe Kat") aan de Hemdijk

(Schot.).
93. AB BEGA. Bij boerderij aan de Zuidkant van de Hemdijk (Schot.).
94. FOLSGARE. Bij boerderij Walma. (Schot.).
95. SNEEK. Bij stemmende stelle ten Zuiden van de stad, in de buurt

van het meertje de Memerts (Schot.). Gezien het hiervóór
medegedeelde mag hier wel een vraagteken worden geplaatst.
96. NIJ LAND. Bij boerderij op Zijlsterburen, aan de Tjaarddijk
(Schot., Eekh:).
1) De hoge wier van Goënga schijnt wel bijzonder hoog te zijn geweest,
zodat hij in de Friese volkstaal een plaatsje heeft gekregen. Immers, Waling
Dijkstra vermeldt de uitdrukking: "Dy 't winskje wol dogge ' t op 'e hege
wier fan Goayinga, dan kriget men heIte mear as oars earne: Die wensen wil
qo e het op de hoge wier van Goënga, dan verkrijgt hy eens zoveel als ergens
anders. - Zo ook op de duinen van Ameland " (Uit Fries!. Volks!' 11, 401).
2) Winsemius vermeldt in zijn uit 1622 daterende beschrijving van Hemelumer Oudeferd en Noordewolde: "Elahuysen heeft mede sekeren Wier
ofte Hoochte".
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97. HEEG. Bij boerderij Solkama, ten Noorden van het dorp (Schot.).
98. OPPENHUIZEN. Bij huis aan de vaart, in het dorp (Schot.).
99. HOMMERTS. Bij huis aan het water, in het dorp (Schot.).

Hemelumer Oldelerd en Noordwolde
100, 101. ELAHUIZEN. Bij huizen Westelijk van de Fokkesloot
(Schot.) 2).
102, 103, 104. WARNS. Onmiddellijk ten Oosten van de diluviale
hoogte waarop het dorp ligt, ten Zuiden en bij een boerderij
en huizen (Schot.).

Utingeradeel
105. AKKR !IM. Bij boerderij Meskenwier aan de Boorn (Schot.).
106. OLDEBOORN. Bij boerderij Gauma, Westelijk van het dorp en
in de nabijheid van de Boorn (Schot.).

Doniawp.rstal
107. SLOOTEN. Bij boerderij aan het Var en de weg naar Tjerkgaast,
Oostelijk van het stadje (Schot.).

Gaasterland
Schotanus' kaart bevat een twintigtal als wieren getekende
heuveltjes, waarvan er echter vele op de hoge zandgrond liggen,
zodat, naar ook Halbertsma reeds opmerkte (zie hiervoor),
het hier geen kunstmatige heuvels kunnen zijn welke tegen
het water werden opgeworpen. Sprekende voorbeelden zijn bijv.
wieren op de "Hooge Bergen" onder Rijs, in het dorp Harich,
bij de kerk; Westelijk en Zuidelijk van de kerk te Oudemirdum,
e.m.a. Het is niet duidelijk, hoe- men deze bergjes (sedert verdwenen?) moet opvatten: als natuurlijke hoogten dan wel als
voorhistorische monumenten. Belangwekkend is het, dat volgens
Halbertsma spookverhalen aan deze heuveltjes verbonden waren,
iets wat bij overblijfselen van vroegere beschavingen wel vaker
het geval is.
Eén dezer heuveltjes zou nochtans een echte wier kunnen
zijn. Deze bevindt zich op de kaart van Eekhoff aan het einde
van de Leemige weg onder Oudemirdum, in de buurt van het
Klif, waar lage weilanden worden aangegeven. De geologische
kaart geeft ter plaatse zeeklei aan. Schotanus heeft hier twee
wieren.
Zo komen wij dus, voor het grootste deel afgaande op de
kaarten, tot een totaal van 108 wieren, een aantal dat in werkelijkheid wel groter zal zijn geweest. Immers, in 15de- en 16deeeuwse bronnen komen wij met zekerheid enige wieren tegen,
waarvan de plaats niet meer is na te gaan of waaromtrent ons
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te weinig gegevens bekend zijn. Daarnaast vinden wij tal van
plaatsen, waar van een wier sprake zou kûnnen zijn. Voorts
kent Schotanus reeds "geslegte wieren", terwijl hij bovendien
8 wieren niet vermeldt welke wel bij Eekhoff voorkomen. Nauwkeurig is Schotanus dus niet en het zou wel eens kunnen zijn,
dat door hem over het hoofd geziene wieren voordat de atlas
van Eekhoff verscheen ook nog zijn afgegraven. Tenslotte
zoekt men de Kannewier onder Boornbergum, de Oude wier
bij Jelsum en de Wier op de Zuiderhemrik onder Huizum tevergeefs op de kaarten. Redenen voldoende om aan te nemen, dat
er wel meer dan 108 zullen zijn geweest.
Gaan wij de voorbeelden van onze lijst na, dan blijken 20
wieren vrij in het veld te liggen. De rest ligt steeds in de nabijheid van een huis of state.
Een poging tot verklaring

Brengen wij de wieren in kaart, dan vallen verschillende dingen
op. Bijv., dat zij alle op enkele weinige uitzonderingen na in
het gebied liggen, dat volgens de jongste onderzoekingen tot
de Friese klei behoort. Nochtans is hun verspreidingsgebied
ruimer dan dat der terpen, terwijl het opvalt, dat in de streek
der oudste terpen - de kern van West ergo - de wieren zeer
dun gezaaid zijn. Naar de randen neemt hun aantal toe en het
is zeker niet van betekenis ontbloot, dat ongeveer de helft gevonden wordt langs de oude dijken van Middelzee en Waddenkust. Dit immers onderstreept nog eens hun functie als vluchtbergen bij storm- en springvloeden, welke uiteraard in de nabijheid der zee gevaarlijker waren dan verder landwaarts in.
Tevens kunnen hieruit enige gegevens geput worden ten aanzien
van de vermoedelijke tijd van ontstaan, althans wat een grens
naar boven betreft. Immers, de wieren langs de voormalige
Middelzee moeten zijn aangelegd toen hier nog het water golfde.
Zij maken duidelijk front naar het Oosten en worden van de
kustwieren in Barradeel gescheiden door een gebied dat arm
is aan dergelijke hoogten. Zou de bedreiging van de Waddenzee
komen, dan was er evenzeer aanleiding om ook in het centrum
op ruime schaal wieren op te werpen. Doch dit is juist niet het
geval. Nu is de Middelzee sedert omstreeks 1200 opgeslijkt en
ingedijkt, zodat de wieren langs haar oevers in ieder geval vóór
die tijd moeten zijn aangelegd.
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Wat de grens naar beneden betreft, deze laat zich minder
gemakkelijk vaststellen. Dat de wieren ook buiten de streek
der terpen worden gevonden, kan er op wijzen, dat zij van jongere datum zijn, waarvoor ook het feit, dat zij in het gebied der
oudste terpen vrijwel ontbreken, kan pleiten. Trouwens, er is
meer, dat er op wijst, dat de wieren in het algemeen jonger
moeten zijn dan de terpen. Uit de omstandigheid, dat zij vrijwel
steeds optreden tegelijk met een buiten de dorpsterp, veelal
in het vrije veld, gelegen hoeve, blijkt, dat zij niet ouder zijn
dan deze nederzettingen. En men waagde zich eerst buiten
de terpen, toen de dijken enigermate veiligheid in het onbewoon'de veld verzekerden. Boeles 1) formuleert het aldus:
"In de lOde eeuw -groeiden de terpen niet meer en leert de
Fries andere middelen kennen om de zee te bestrijden. Het
dijkwezen begint zich aarzelend te ontwikkelen. De vlakte
lokt de jongeren van de overvolle, maar veilige terp. Ook deze
voorposten bouwen hunne hoeven nog op een eenigszins verhoogde plek, soms op een dijk".
Men zou er aan kunnen toevoegen: ofwel zij wierpen in de
nabijheid van hun huis een vluchtheuvel op, teneinde bij verrassingen althans het vege lijf te redden. De bouwers der wieren
zetten als het ware de traditie der terpen bouwers voort.
Van Giffen schijnt dezelfde opvatting te zijn toegedaan. In
zijn artikel Iets over terpen maakt hij onderscheid tussen:
a. kleine, steile, soms tamelijk hoge heuveltjes, in het algemeen '
slechts geschikt voor tijdelijk verblijf, en: b. zacht glooiende-,
in hoogte en grootte zeer variërende heuvels, die zich lenen tot
blijvende nederzetting.
"Gewoonlijk zijn de eerste niet bebouwd, of, is dit wel het
geval, dan hoogstens met een alleenstaand huis. Zij beslaan
slechts enkele d.A. tot een paar Ares".
"Waar woon- en vluchtheuvels samen voorkomen, daar
liggen in het algemeen de eerstgenoemde binnen of in de oudste
dijken, de vluchtheuvels daarentegen ook daarbuiten in de
polders of op den kwelder .... " 2).
Hoewel het niet duidelijk is, of Van Giffen met deze vluchtheuvels onze wieren op het oog heeft (dat hij er een huis op
plaatst zou er tegen kunnen pleiten, maar kan ook het gevolg
1) Friesland tot de elfde ee-uw, p.238.

2) Derde jaarverslag van de Ver. v. Terpenonderzoek, pp.10-11 (1919).
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zijn van te weinig bekendheid) steunt zijn karakteristiek toch
onze opvatting.
Enige woorden moeten nog gewijd worden aan die wieren
welke voorkwamen in lage hooilanden of in het gebied van de
meren in de Zuidwesthoek. Het schijnt dat er hier verschillende
zijn geweest, die zijn aangelegd tegen overstromingen van het
zoete water. Dat er een heel rijtje langs de Hemdijk lag (men
zie het kaartje), welke dijk zoals thans wel vaststaat als kering
tegen het water van de grote meren is opgeworpen, is in dit
verband stellig niet zonder betekenis. Moeilijker is uit te maken
welke dienst eenzame wieren als die achter Huizum en in de
lage landen bij Wilaarderburen hebben vervuld. Het staat
vast, dat deze streken nog betrekkelijk kort geleden van vroeg
in de herfst tot laat in het voorjaar onder water stonden. Dit
boezemwater pleegt echter niet met de snelheid van een stormvloed op te komen zetten, zodat men moeilijk kan aannemen,
dat ze zijn opgeworpen om in het veld verkerende lieden die
door hoog water werden verrast, een ontwijk te bieden. Of
vreesde men ook hier - ver van hooggelegen plekken - de
zee, die plotseling de dijken kon doorbreken en dan tot ver
Oostergo in schade aanrichtte en mensenlevens eiste?

Zeeuwse vliedbergen, Normandische moties en Friese burchten
Toen wij ons met dit onderwerp gingen bezighouden, werd
onze aandacht als vanzelf getrokken naar de Zeeuwse vliedbergen,
op Walcheren werven geheten, waarvan De Man er 135 identificéerde 1). Hij kwam tot de slotsom, dat dit hoogten moeten zijn geweest waarop de bewoners van de nabijgelegen hofstede bij hoge
vloeden zich trachtten te redden. Hoewel deze vliedbergen in
het algemeen hoger en groter zijn dan onze wieren (tot 15 m
hoog!) interesseerde mij vooral het nauwe verband tussen werf
en hofstede. Ook al ligt thans een vliedberg eenzaam midden
in het veld, steeds blijkt er toch volgens De Man in vroeger
eeuwen een hofstede in de nabijheid te hebben gestaan, wat
van vele Friese wieren immers ook geldt.
Een nieuwe theorie werd evenwel door P. L. Tack in jrg. 1938
van hetzelfde Archief 2) naar voren gebracht. Hierin wordt
1) Men zie: De vluchtbergen in Schouwen, de Bevelanden en Tholen, in:
Archief van het Zeeuwsch Genootschap, V I IIste deel, 2e stuk (Middelburg,
1897).
~ ) pp.89-120.
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verband gezocht met de in de 10de eeuw door de Noormannen
in Normandië opgerichte "mottes" en "moated mounts" welke
zij na The Conquest (1066) in Engeland hebben gebouwd. Dit
waren verdedigingswerken op de top waarvan zich een houten
toren of platvorm verhief, waarvan afbeeldingen zouden worden
aangetrof.fen op het bekende tapijt van Bayeux. Op grond van
een vergelijkend onderzoek wil nu T. de Zeeuwse vliedbergen
als verdedigingswerken opvatten, welke in de tweede helft der
9de eeuw voor en tegen de Noormannen zouden zijn gebouwd
en wel ter verdediging van de sleutelposities der ambachten,
op de grenzen waarvan zij nogal eens schijnen te liggen. Merkwaardigerwijze nemen de Zeeuwse werven naar het binnenland
in aantal toe, zulks in tegenstelling met onze wieren.
Mogelijk zou ik het bovenstaande niet eens hebben vermeld,
ware het niet, dat H. Halbertsma in een artikel, getiteld De Hege
Wieren (Frysk en Frij, 31 Okt. 1947), eenzelfde romantische
opvatting met betrekking tot de Friese wieren verkondigt.
Hij baseert zich daarbij allereerst op een mededeling van den
fabel aar Occo van Scharl, uit wiens kroniek hij citeert: "Anno
1274 was Friesland vol gheweldige stinsen, die op hoge plaatsen
ende wyeren geset waren, want zij sedert den jare duysent twee
hondert vier ende sestich van sulx niet op hadden gehouden
te bouwen, vermits die huysluyden dier tijt seer rijck gheweldich
ende overvloedich waaren. Waaruyt mettertijt twist, vijandschap ende partie rees: want elk meende de meeste te weezen" .
Halbertsma meent, dat met deze stinsen niet de bekende versterkte huizen bedoeld worden (als voorbeeld noemt hij, niet
erg gelukkig, het vreedzame Popta-slot, dat in zijn oude kern
eerst uit de 16de eeuw dateert; de oudere Schierstins te Veenwouden is daarentegen een echte stins), maar kleine vestingwerken van hout of steen welke op de z.g. Hege Wieren zouden
hebben gestaan en te vergelijken zouden zijn met in de Betuwe
en de Graafschap gevonden burchten uit de 9de tot de 13de
eeuw. Zo wil hij in de aanleg van de Hege Wier tussen Beetgum
en Menaldum een complete vesting zien, waarbij hij rondom
de wier zelfs een palissade veronderstelt, verwerpt hij de volksopvatting, dat de Hege Wier aan de Hornestreek een "Flieterp"
zou zijn geweest bij het aanleggen van de zeedijk en zag hij
uit een vliegtuig de wier te jellumer Noordburen gelegen temidden van sporen van twee cirkelronde grachten. Zonder
blijkbaar met Tack bekend te zijn geweest verdedigt Halbertsma
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hier dus een overeenkomstige theorie. Het is jammer, dat de
schr. voor zijn schriftelijke bron zich uitsluitend op Scarlensis
moet beroepen. Zouden de wieren inderdaad als kleine vestingen
hebben gefungeerd, dan zouden ze als zodanig toch wel in de
"burgeroorloglectuur" van de 15de eeuw zijn genoemd. Men
vindt er geen spoor van. Trouwens, hoe stelt de schr. zich een
dergelijke burcht voor? Het eigenlijke huis zal toch belangrijker
zijn geweest dan zo'n versterkte hoogte? Hadden de verdedigers tot taak zich naderhand in het huis terug te trekken of
moesten zij, in hun verdedigingstorentje achter een palissade
die ook het terugtrekken belemmerde, zich tot het bittere (of
triomfantelijke) einde verweren? Maar wie moesten dan de state
zèlf verdedigen als de bezetting van de theoretische wier-stins
zich had overgegeven?
Een ander tegenargument is gelegen in de verspreiding der
wieren. Had een state op de zandgrond of in de veen streken
minder behoefte aan zo'n vestinkje dan een op de klei? Maar
waarom komen op de kaarten en in het veld die wieren dan
alleen maar voor in de kleistreken?
En nu de kloostermoppen die Halbertsma in de top van de
wieren vond. Afgraving kan eerst Ieren of de stenen ook dieper
zitten. Waar ik van afgegraven wier:en hoorde werd er steeds
op gewezen, dat ze vol puin zaten. Ligt het niet voor de hand,
dat men zich voor het opwerpen van een dergelijke hoogte van
puin, brokstukken enz. bediende, welke de nodige stevigheid
gaven? Of heeft men op de top wellicht een muurtje of afdakje
gebouwd om bij storm en hoge vloeden degenen die hier hun
toevlucht hadden gezocht, enige bescherming te geven? Het
zijn alle vragen die eerst door een onderzoek in loco misschien
tot oplossing kunnen worden gebracht. Misschien .... , want
er zijn maar drie wieren meer gespaard gebleven. Zeeland verkeert in dit opzicht in gelukkiger omstandigheden.
Voorlopig meen ik dan ook reden te hebben onze Hege Wieren
op te vatten als vluchtheuvels welke dienden om de bewoners
van de erbij gelegen aanzienlijke hofstede bij storm- of springvloed, gepaard gaande met dijkdoorbraken (nog in de 16de
eeuw niet zeldzaam) een wijkplaats te verschaffen. De herinnering aan deze dienst was blijkens het citaat uit de Tegenwoordige
Staat in de 18de eeuw nog niet uitgewist.

Codex Furmerius
door MR P. GERBENZON
Bij de controle en herordening van enkele afdelingen van de
bibliotheek van het Friesch Genootschap vond mej. Toering,
tussen een pakje nog ongecatalogiseerde gedrukte werken een
handschrift, dat bij de voorafgegane reorganisatie van de handschriftenafdeling over het hoofd gezien was.
De inhoud van het nogal onaanzienlijke bandje, dat de ontdekster mij ter inzage gaf, blijkt van zeer veel gewicht: het bevat diverse oudfriese stukken, meest van juridischen aard, waaronder zelfs een aantal volkomen onbekende. Ook van die rechtsbronnen, waarvan we de tekst al uit andere handschriften kenden,
heeft onze codex steeds een afwijkende redactie, zodat hij, met
name uit philologisch oogpunt, zelfs ten aanzien van deze stukken
(de voornaamste hiervan zij n: de H unsinger keuren van 1252, de

Gesta Fresonum, Haet is riucht, de Willekeuren van de Opstalboom,
de Boetetaxen van 1276 en het Rudolfsboek) nog wel degelijk van
belang is.
Met de onbekende stukken kan, behalve de philologie, vooral
ook de rechtsgeschiedenis haar voordeel doen. Zijn de Ferdban
van fol. 28v. en het Gaerleger van fol 37v. van iets minder belang
wegens het grote aantal soortgelijke stukken, dat al sedert jaar
en dag bekend is, veel gewicht hebben, naar het mij voorkomt,
eerst al de drie losse processuele bepalingen, die terstond op het
zoëven vermelde gaerleger volgen: de eerste van deze bepalingen
komt overeen met een artikel van de codex Parisiensis 1), de
andere twee zijn, voorzover ik heb kunnen nagaan, onbekend.
De codex Parisiensis echter is slechts een fragment: nu eenmaal
blijkt, dat één van deze bepalingen met de tekst van Parisiensis
overeenkomt, kan men vermoeden, dat alle drie artikelen genomen zijn uit een verloren zusterhandschrift van deze codex.
Veel interessanter nog is het stuk, dat hierop volgt: een willekeur
van Zevenwouden, ten dele in dichtregels:
1) Parijs, Bibl. Nat., Manuscr. Néerlandais 45. Onuitgegeven; Dr P. Sipma
stond me toe, zijn foto's te gebruiken.
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Sewen walden habbet aldus bytocht,
Datset habbet onder briewen brocht,
Hwa so den oderne sloge doet,
Dat hyne mit sawen jeldum jelda moet, .... enz.
De inhoud, in dertien artikelen verdeeld, is in hoofdzaak van
strafrechtelijken aard.
Buitengewoon belangrijk is ook een verbond tussen de dorpen
van het decanaat Workum-Uutbirde, dat ons waardevolle inlichtingen geeft omtrent de inrichting van dit decanaat. Opmerkelijk is direct al dat ook Ferwoude in dit rechtsgebied blijkt te
liggen 1). Bovendien wordt door dit stuk het voortbestaan van
Uutbirde tot het midden van de vijftiende eeuw buiten twijfel gesteld. 2) Het verbond bevat het seendrecht van het decanaat en
levert ten slotte enige nieuwe gegevens over de nog altijd schimmige Grantera Grietman. 3) Verschillende artikelen stemmen
nauwkeurig overeen met bepalingen uit de Wilkerran van Wildinge van 1379 (Sipma, Oudfriesche Oorkonden I I, nr. 2).
Niet minder interessant zijn de Wynyma Wilkeren, de willekeuren van het "land", van het achttienen-gerecht van Wininghe,
die hier achter als bijlage zijn afgedrukt. 4)
Dat er Wynyma Wil keren bestaan hebben, was sedert lang
bekend uit hun vermelding in een regeling van de jaarmarkten
in Oostergo van 1453. De ene redactie daarvan - Sipma,Ofr.
Oork. I I, 34d - spreekt van Wynigha Wilkerren, de andere
- ibidem 35d - van Wynjemma Wil koren. Vergelijking van
onze tekst met deze oorkonde leert ons echter, dat er Of twee
verschillende Wynyma wil keren zijn geweest, Of onze tekst moet
onvolledig zijn: in de zoeven aangehaalde oorkonde wordt gezegd:
(Sipma, 0. I I, 34d) "Item alle raeff ende reynd ferbeden indae
1) S. MuIl e r H z.: Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke Rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen, DI. 11, blz. 577. Deze rekent

Ferwoude op grond van de kerkenlijsten van Westergo (A.w., DI. I, blz. 337/
338) tot het decanaat Grandina.
2) Vgl. S. MuIl e r Hz., A.w., DI. 11, blz. 589, die Uutbirde identificeert
met de Bird onder Gaastmeer, en zegt, dat hij het slechts in de eerste helft van
de 14e eeuw vermeld vond. Uit ons stuk blijkt, dat er nog in 1449 seend werd
gehouden.
3) Vgl. 1(. v. R i c h t hof en: Untersuchungen über Iriesische Rechtsgeschichte (Berlin; 1880/,82) Th. I I. S. 596.
') Veel dank ben ik verschuldigd aan Prof. dr J. Brouwer te Groningen en
aan dr P. Sipma te Leeuwarden, die zo vriendelijk waren, deze tekst met mij
te lezen, en die me toestonden, ook hun emendaties bij de afdruk hierachter op
te nemen.
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"lande ende wt dae lande ende wi vnder maIck oederum toe allen
"tiden bi pena als Wynigha wilkerren in haldeth dat is di hana
"twi schet ende dat riucht dat tredde schet Ende als di klager
"ney komt den hana dat wth to riuchten thwers wr nacht benna
"threm deghum."
Van straf op "raef ende reynd" (roof en zaakbeschadiging) is
in onze Wynyma willekeuren niets te vinden. Het is trouwens
toch al opvallend, dat de inhoud ervan totaal verschilt van die
van b.v. de Leppa wilkerren, de wilker thes nija londes en de
wilkerren van Wildinge: terwijl de Wynyma wilkeren, op het
slot van het laatste artikel na, uitsluitend organiserend recht
(staats- en procesrecht) bevatten, ,bestaan de andere willekeuren
juist hoofdzakelijk uit strafrecht en burgerlijk recht. Zouden de
ons hier overgeleverde Wynyma wilkeren misschien een hulpwillekeur geweest zijn van de eigenlijke, "materieIe" Wynyma
wil keren, waar de oorkonde van 1453 naar verwijst?
Datering van de Wynyma wil keren is zeer lastig. Als Heck's
opvatting over de vervanging van de scelta door de grietman
juist is, zou men ze moeten plaatsen in de tijd kort na 1234, omdat, naast grietmannen, ook de scelta nog voorkomt.
Buiten deze oudfriese stukken bevat ons handschrift latijnse
en middelnederlandse bronnen; ook daaronder zijn er onbekende.
Wegens het grote belang, dat deze codex dus blijkt te hebben,
lijkt het wenselijk, reeds nu even vast te leggen, wat ik tot dusver
omtrent de nieuwe vondst heb kunnen ontdekken .
. Het handschrift behoort tot dat gedeelte van de collectie
Herbell, dat in het verenigingsjaar 1854/'55 door ruiling met de
Koninklijke Bibliotheek voor het Friesch Genootschap werd verworven. Een deel van deze collectie werd later door het Genootschap afgestaan aan het Rijksarchief, onze codex echter behield
het. Een gebrekkige inhoudsopgave is opgenomen in het zevenen-twintigste verslag der handelingen van het Friesch Genootschap, over het jaar 1854/,55, blz. 106, onder de titel "Varii
Tractatus". In 1819 had de Koninklijke Bibliotheek het gekocht
op de auctie van de boekerij van Mr J. F. M. Herbell. Blijkens
het handschrift van de index en van de rugtitel, is ook S. A. Gabbema een van de vroegere bezitters geweest. De rugtitel die deze
op de band plaatste luidt: Vari} Tracfafus ab anno MCCL!! ad
MDC; daarboven staat een 5, er onder een 4. Vergelijking met de
inventaris van Gabbema's handschriften, na zijn dood opgemaaktt)
1) Rijks Archief Leeuwarden, Gabbema-archief, L.
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leert, dat onze codex het vijfde quarto-deel van die collectie
vormde: vandaar waarschijnlijk de 5 boven aan de rug en de 4
(quarto) onder de titel l ).
Maar nu is de tussengeschiedenis ook duidelijk: Herbell was
de laatste medewerker bij de samenstelling van het Charterboek van Friesland. Hij had als zodanig de handschriften onder
zich, die daarbij gebruikt zijn. Maar Schwarzenberg had tot dit
doel reeds de beschikking over de gehele Gabbema-collectie. Zo
zal het handschrift via Schwartzenberg uit de collectie-Gabbema
in de boekerij van Herbell beland zijn 2).
Zien we nu naar deze Gabbema-collectie, die het Friesch Genootschap jarenlang in bruikleen had van de voogden van het
Old Burger Weeshuis. 3) Thans is die in hoofdzaak verdeeld tusse het Rijks-archiefdepöt Leeuwarden (Gabbema-archief) en de
Provinciale Bibliotheek van Friesland (Aanwinsten 1911), terwijl
enkele stukken naar andere archieven gingen. Ook in deze collecties treft men soortgelijke bandjes aan, met dergelijke nummers op de rug. Bij nader onderzoek bleken bovendien de handschriften 65, 66, 67, 252, 253, 356, 445, 466 en 516 van de Provinciale Bibliotheek uit de Gabbema-collectie afkomstig te zijn.
En waarschijnlijk maakte ook het thans in het Rijksarchief
Leeuwarden (Schwartzenbergcollectie) berustende exemplaar
van de incunabel editie van de friese wetten hier eens deel van
uit. Dat zal er wel door Schwartzenberg uitgelicht zijn. 4)
De kern van de Gabbema-collectie wordt gevormd door een
aantal autografen van Suffridus Petrus. Later zijn daaraan eerst
door Bernardus Furmerius en na hem door Gabbema vele delen
toegevoegd. Beter dan Gabbema-collectie kan men het daarom
noemen de handschriftenverzameling van de ·friese landshistorieschrijvers. 5)
1) Ook enkele andere delen uit de Herbell-collectie hebben dergelijke
nummers boven aan de rug, en komen eveneens uit de Gabbema-collectie.
2) Ter vermijding van misverstand worde hier opgemerkt, dat deze overgang uit de Gabbema-collectie in de boekerij van Herbell allerminst impliceert, dat Herbell zich aan oneerlijke handelingen heeft schuldig gemaakt.
3) Beschreven in De Vrije Fries, DI. XI, bi}. 273 e.v ..
') In de handschriften collectie van het Friekh Genootschap, kast I, bovenste
plank, bevindt zich nog een kroniek uit deze collectie, die o.a. aan van Alkemade en aan van der SchelJing behoord heeft. Ook Hss. U. B. Groningen 117,
118,121,122,132,133,152,219,348 en 585 stammen uit de collectie van Gabbema. Vgl. H. B rug man s: Catalogus codicum manuscriptorum Universitatis Groninganae Bibliothecae. (Groningae 1898), p. 103 en p. 368.
' ) Vgl. ook: De Vrije Fries, t.a.p., en Verslagen's Rijks oude archieven,
Bijlage: Handschriften en stukken, afkomstig van S. A. Gabbema, landhistorie-
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Het handschrift is gebonden in een eenvoudige perkamenten
band, groot 220 x 163 mm.; op het voorplat het cijfer I I, op de
rug, gelijk gezegd, bovenaan het cijfer 5, daaronder" Varij Tractatus ab anno MCCLII ad MDC", daaronder een 4.
De inhoud beslaat 100 folia, quarto-formaat (± 208 x 155 mm.).
Onder en boven aan de pagina is in de regel enkele centimeters wit
gelaten; de breedte van de marges is verschillend: soms is links
een marge van bijna vijf centimeter, terwijl de tekst rechts tot de
rand van het papier doorloopt, soms ook is er èn links èn rechts
een marge gelaten van ongeveer 35 mm .. Dit laatste is vooral bij
de oudfriese teksten het geval, waarbij in de regel in deze marges
varianten zijn opgenomen.
De honderd folia zijn verdeeld over elf katerns van zeer uiteenlopende omvang:
Katern I: fol. 1 en 2; de wederhelften zijn tegen het plat geplakt; watermerk: een narrenkop, waaronder een streep met aan
het einde drie cirkels 1). Slechts fol. 1 is beschreven.
Katern 11: foI 3 tim. 6; watermerk: een druiventros met enkele
letters (DG?) en een sikkel(?) 2). Fol. 6r. (deels) en 6v. blanco.
Katern I I I: fol. 7 en 8; op folioformaat tussengebonden blad;
watermerk: als II. Van fol. 7r/v. en 8r. slechts de rechterhelft beschreven; fol. 8v. blanco.
Katern IV; fol. 9 tim. 24; watermerk: een adelaar met aan de
staart een huismerk en het monogram WR 3). Geheel blanco.
Katern V: fol. 25 tim. 44; watermerk: als IV. Blanco: fol. 28r.
(deels), 28v. (deels), 29, 30 en 40r. (deels) tim. 44v..
Katern V I: fol. 45 tim. 58; watermerk: als IV. Blanco: fol. 46v.
(deels) en fol. 54v. (deels) tim. 58v..
Katern VII: fol. 59 tim. 66; watermerk: als IV. Geheel beschreven.
Katern VIII: fol. 67 tim. 72; watermerk: als IV. Fol. 72v.
(deels) blanco.
Katern IX: fol. 73 tlm 88; watermerk: fol. 73 tim. 76 en 85 tim.
88. als IV; fol. 77 tim. 84: een kelk(?), waaronder een verticale
streep met dwarsstreepje, aan het einde van de streep drie cirkels
'). Fol. 76r. (deels) tim. 88v. blanco.
Katern X: fol. 89 tim. 98; watermerk (komt slechts éénmaal
voor): als IV. Blanco: fol. 90v. en fol. 93v. (deels) tim. 98v..
Katern XI: fol. 99 en 100; de wederhelften tegen het achterplat geplakt; watermerk: als I. Behoudens een potloodnotitie op
het achterplat blanco.
schrijver van Friesland (1659-1688) door de Voogden van het OId-BurgerWeeshuis te Leeuwarden aan het Rijks-Archiefdepót in 1911 ten geschenke gegeven, vooral blz. 34.
1) Lijkt veel op: plaat XVI, afb. 16 in: J. H. deS top pel a a r: Het papier in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen, inzonderheid in Zeeland.
2) Vgl. C. M. B r i q u e t: Les filigranes (Paris ... 1907), no. 13192.
a) De adelaar lijkt het meest op: B r i q u e t, o.c., no. 185.
•) Vgl. deS top pel a a r, a.w., pI. XVI, afb. 13.
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Deze katernindeling leert ons al direct iets over de samenstelling van de codex. De eerste en de laatste katern zijn kennelijk
pas bij het inbinden toegevoegd: ze hebben het zelfde watermerk
en zijn pas door Gabbema beschreven, terwijl de rest van de hand
van Bernardus Furmerius 1) is. Dit laatste blijkt terstond bij vergelijking met het tot dezelfde collectie behorende Diarium van
dezen schrijver 2), die bovendien zijn initialen, B. F., plaatste
onder een aantekening omtrent de herkomst van het op fol. 54v.
eindigende stuk.
De katernen zijn heel ongelijk van dikte: zij varieren van één
tot vijf tot quarto-formaat gevouwen dubbele foliobladen. Katern I I I heeft zelfs folioformaat, en moest dus, om binnen de
band te blijven, enkele malen extra gevouwen worden. Van bijna
alle katerns zijn de laatste bladzijden onbeschreven. Een uitzondering vormt slechts V I I: katern V I I I moet daaraan zijn
toegevoegd, omdat Furmerius bij het eind van de vorige katern
ruimte te kort kwam. Dit blijkt duidelijk uit de tekst: pas op fol.
66v. begint de tekst van de Deckens Wilkerren fan Liouwerdera
Sendstael, deze loopt zonder meer door bij hét begin van katern
V I I I (fol. 67r.) en eindigt eerst op fol. 69r.
Gelijk we aanstonds zullen zien: elke katern vormt een min of
meer zelfstandig geheel, een afdeling van het handschrift als het
ware, met uitzondering weer van de katerns VII en V 11 I, die
samen één afdeling vormen. Waarschijnlijk is Furmerius begonnen, diverse stukken op losse katerns af te schrijven, en heeft hij,
of, wat nog waarschijnlijker is, Gabbema deze katerns later bijeen laten binden. 3)
Na het uitwendige dient nu de inhoud van het handschrift beschreven te worden.
1. Fol. lr. Index.
Van de hand van S. A. Gabbema; gebrekkig van inhoud.
Fol. Iv. (deels) en 2 blanco.

2. Fol. 3r. Het (valse) vrijheidsprivilege van Karel de Grote. Latijn
Fragment. Ongedateerd. Opschrift (ten onrechte): Forme
1) Bernardus Furmerius leefde van 1542-1616. De Staten van Friesland
benoemden hem in 1597 tot "Historieschrijver".
I) Friesch Genootschap, Hs. II-e-44.
S) Het papier van de katerns I en X I heeft een watermerk, dat gedateerd
wordt op omstreeks 1650. Op papier met dit watermerk schreef Gabbema zijn
tweede Copiarium (Leeuw., Provo Bibl., Hs. 9056, Ol). Eerst door Gabbema is
op de katerns I en XI geschreven.
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kest/prima petitio. Van de hand van 8ernardus Furmerius,
gelijk alles wat verder volgt.
Vergelekeil met de drie redacties, die Von Richthofen in zijn Untersuchungen 1) heeft afgedrukt, staat onze tekst verreweg het
dichtst bij die van de Hunsinger handschriften. Het fragment
omvat daarvan de paragrafen 5 tim. 12. Zie, voor de verhouding
van deze tekst tot die van de codices Scaliger en Von Wicht de
aantekening op het volgende stuk.
Onderaan op fol. 3r., in negentiendeëeuws schrift: Bibliotheca
Regia Hagana. Dit moet tussen 1819 en 1854 geschreven zijn.

3. Fol. 3v. Thit send tha Keran thera Abbetena and thera wisesta
fon hunesgena londe. Oudfries. Datering: 1252.
De redactie wijkt zeer weinig af van die van de codices Von Wicht
en Scaliger 2), die echter beide in dit stuk een corruptie hebben.
Onze tekst is waarschijnlijk geen copie van een van deze codices 3).
Het slot luidt hier, evenals in Von Wicht: Acta sunt haec anno
gratiae MCCL I I praesentibus dominis abbatibus Eylwardo,
Heykone, et Fretherico et discretioribus hunesgoniae. Qui me
scribebat Elbertus nomen habebat.

Fol. 6r. (deels) en 6v. blanco.
4. Fol. 7r. Ex annalibus Coenobij Witteweruma. Latijn. Excerpt.
Enkele excerpten uit de kronieken van Emo en Menko omtrent
gebeurtenissen uit de jaren 1214, 1217, 1219, 1223, 1227, 1230,
1231, 1234, 1247, 1248, 1250, 1251, 1256 en 1288 (lees: 1287) 4).

Fol. 8v. tim. 24v. blanco.
I) K. v. Ri c h t hof e n: Unters., Th. 11, Bd. I, S. 166.
2) Beide codices in: Leeuw., Provo BibI., Richthofencoll.; vgl. de uitgave der
keuren in: O. Sim 0 n i des: Die Hunsingoer Küren vom jahre 1252 und das
Ommelander landrecht vom jahre 1448 (Assen, 1938).
a) Weinig zegt daarvoor het argument, dat onze tekst volledig'is, en die van
Hl en Ha corrupt: met name Hl kan ook na 1600 beschadigd zijn. Gewichtiger
is, dat het opschrift "Forme kest / prima petitio" niet in HIla voorkomt.
Bovendien zijn er èn in het privilege èn in de Huns. keuren afwijkingen, die
m.L niet zonder meer als copieerfouten kunnen worden beschouwd.
(PRIVILEGE)

§ 5: .... et imperio exhibuerunt (Hl!': exhibueret; Arnhem en Brussel als
tekst).
§ 5 (Lt.) faciemus (zo ook Arnh. en Brussel; HIli: faciamus).
§ 9 Statuimus ut eosdem (zo ook Arnh.; HI I' en Bruss.: iidem.).
HUNS. KEUREN)

princ. Abbetena (H': ebbetena).
§ 1 Thet allera (HZ: Et).
§ 2 ... thet vrgeld hundert mercka (H': hunderd merka).
§ 13 ... thathnenga (H': tachnenga).
§ 24 ... tued nath (zo ook Hl; H': twednath).
') Vgl. Kronijken van Emo en Menko, edd. H. O. Feith en G. Acker Stratingh
in: Werken, uitgeg. d. h. Hist. Gen., Nieuwe Reeks, Dl. 4.
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5. Fol. 25r. aesta Fresonum. Oudfries. Fragment? Ongedateerd.
Geen opschrift.
Niet in de totnutoe bekende redactie van codex Aysma 1), maar
in een veel kortere, die nadert tot de kroniek, laatstelijk uitgegeven door dr P. Sipma in ft Beaken I (1939), bIs. 122. Onze tekst
eindigt kort na het begin van de legende van Lambert 2). De taal
vertoont veel overeenstemming met die van de Gesta in Aysma.

6. Fol. 28v. Forma instrumenti Emptionis. Oudfries. Gedateerd:
1463, op S. jacobs joene (Juli 24).
Formulier van een ferdban, gelegd door Haia van Kamminga,
Grietman in da Kages riucht, met Ids Haia ruter en Hessel Rennerts zen als mederechters.
Niet in: P. Sipma: Oudfriesche Oorkonden (3 dIn., 's-Gravenhage, 1927 -'41).
Fol. 28v. (deels), 29 en 30 blanco.

7. Fol. 31r. De iure. (Hot is riucht). Oudfries.
Alleen het stuk "Haet is riucht" in engere zin 3). In de linker en
rechter marge zijn varianten opgenomen uit minstens twee andere
oudfriese handschriften. Zowel de tekst als de varianten wijken
af van de totnutoe bekende redacties - Unia, Jus Municipale,
Druk, Aysma en Roorda 4) -; de tekst staat het dichtst bij die
van Aysma (bIs. 127 e.I.). Wellicht is in het Gabbema-exemplaar
van Druk (R-A. Leeuwarden, Schwartzenbergcoll.) de variant Al
op dit stuk afkomstig uit onze tekst, de variant A2 uit hetzelfde
manuscript, waaruit in onze codex varianten zijn opgenomen in
de linker marge.

8. Fol. 32r. Hier beginnen dae wilkerren fan Opstallisbaem. Oudfries. Volledige tekst in 24 artikelen. Gedateerd: 1323, des
letthera deis efter sinte Lamberte (Sept. 19).
In margine enkele varianten. De tekst verschilt van de redacties,
1) Uitgegeven door het Friesch Genootschap als: Gesta Fresonum uit de
Apographa juniana, met aanteekeningen, voorafgegaan door een voorlezing over
Franciscus junius van Mr. j. W. de Crane (Workum 1837).
I)A.W., blz. 130.
a) K. v. Ri c h t hof en, Friesische Recfltsquellen, (Berlin, 1840) S. 434/
435, §1.

') Unia: Oxford. Bodleian Libr., junius 49 en 109.
jus Municipale: Leeuwarden, Provo Bibl., Richthofencol!. Uitg.: Oude
Friesche Wetten, uitgeg. d. M. de Haan Hettema, DI. 11.
Druk: incunabeleditie der Friese wetten. Enige volledige uitgave: eh. Schotanus: Beschryvinge van de heerlijckheydt van Frieslandt .... (s.l.) 1664.
Aysma: Oxford, Bodleian Libr., junius 78.
Roorda: Leeuwarden, Provo Bib!., Richthofencol!.; deels uitgeg. als: jurisprudentia Frisica of Friesche Regtkennis, uitgeg. d. M. de Haan Hettema
(Leeuw., 1834-'35).
Voor Aysma en Unia vergeleek ik de fotocopieën van dr P. Sipma.
6
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opgenomen in Unia, Druk en Roorda. Enkele varianten komen
mogelijk uit Druk.

9. Fol. 36v. Boeteregister van 1270. (1276?). Oudfries. Gedateerd:
1270, an sinte Bonifacius and synre syane (Juni 5). Geen
opschrift.
Andere redactie dan die van Druk en Jus Municipale.

10. Fol. 37v. Gaerleger van Oostergo en Westergo. Oudfries. Ongedateerd. Geen opschrift.
Het begin luidt: Thit sint dae enigha deer enighat habbet Westergo ende Aerstergo to Bergera steenhuse thy haldene dis tonredeis
efter Sinte Bartholomeus Dey; deer th oe commane Westerga ende
Aesterga, Borndegon, Stellingra warff, Wexlera (?), Rawerth
Hemstera.
11. Fol. 39r. Drie processuele bepalingen. Oudfries. Ongedateerd.
Geen opschriften.
a. over relatieve competentie. Vgl. cod. Parisiensis, fol. 264v.;
zie ook cod. Aysma bIs. 158 en Jurisprudentia Frisica (ed. M.
de Haan Hettema, Leeuwarden 1834/,35), Tit. XX, art. 3.
b. "Elck frya fresa ach ney riuchter schriouuen riuchte iiij need
schynen ende iij ferst". Vgl. Vierentwintig Landrechten, 1.
c. "Neen man aech ferst om een secka, deer is een tiIghe ende is
naet vm den principael ney syd ende pligha". (Mij van elders
niet bekend).
12. Fol. 39r. Willekeur van Zevenwolden. Oudfries. Ongedateerd.
Het opschrift luidt: AIiud edictum.
Deels in dichtregels. (Zie hiervóór blz. 63).
Fol. 40r. (deels) tim. 44v. blanco.

13. Fol. 45r. Geschiedenis van de inval in Friesland, door hertog
Albrecht van Beieren in 1396 ondernomen, en van de latere
Schieringer en Vetkoper twisten. Latijn. Geen opschrift.
Fol. 46r. (deels) blanco.
14. Fol. 47r. Gesette van Hertoch Jan tegen die Friesen. Middelnederlands. Gedateerd: 1420, den derden dach van April.
Vgl. Schwartzenberg: Charterb. v. Friesl. I, blz. 419.
15. Fol. 49r. Copia Literarum Alberti Ducis Bauariae. Middelnederlands. Ongedateerd.
Privilege, door Albrecht van Beieren aan de Friezen van Oostergo
en Westergo verleend.
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16. Fol. 51v. Wilhelmi Bauari tractatus. Middelnederlands. Gedateerd: 1398, des manedaechs nae Jacobi (Juli 28).
Verdrag tussen Willem, hertog van Beieren ter ener, en Gerryt
Kamminghe, Tyarck Walta, Here Hottingha, Siurd Wierde,
Goslick Heslinghe, Feye van Dockum en Eydman Hopper van
wege Oostergo en Westergo ter andere zijde. Vgl. Schwartzenberg: Ch. v. Fr. I, blz. 281.

17. Fol. 52v. Verdrag tussen Albrecht en Willem van Beieren ter

ener, en Geerwaert Kamminga, Tyaerdt Wauta, Hera Heuting,
Syuaert Wyaerd, Godscalc Hesselinge, Fox van Dockem en
Tydeman Hopper namens Oestergae en Westergae ter andere
zijde. Middelnederlands. Gedateerd: 1398, opten elfften dach
van Augusto. Geen opschrift.
Vgl. Schwartzenberg: Ch. v. Fr. I, blz. 283.
Hieronder (fol. 54v.): "geschreuen voor ut het landtboeck van
Vrieslandt B. F." (= Bernardus Furmerius).

Fol. 54v. (deels) tIm. 58v. blanco.
18. Fol. 59r. Gaerleger van steden en delen van Westergo. Oudfries.
Gedateerd 1466, des tysdeis nei conceptionis virginis Mariae
(Dec. 9). Geen opschrift.
Vgl. Sipma: Oudfr. Oork. 11, no. 67.

19. Fol. 62v. Willekeur van de "ghaaliode thera gana fan Haghe,

Ypcoldgha, Smalebregga, Indyck, Idseghaa, Santforda, Wtbirde, Nyahusen, Wolderkum, Hindelopen en Foerwalda" over de
rechtspraak van den Deken te Workum en te Wtbirde en over
die van den Grantera Grietman. Oudfries. Gedateerd: 1449,
op Sinte Pieters deij ad cathedram (Feb. 22). Opschrift:
Copia.
Niet in Sipma, Oudfr. Oork ..

20. Fol. 66v. Dit sint da Deckens Wilkerren (door Gabbema aangevuld: Fan Liouwerdera Sendstael). Oudfries. Gedateerd:
(1)412, in profesto natiuitatis Johannis Baptistae (Juni 23.)
Geen copie van cod. Unia. Verscheidene van de door S. A. Gabbema : Verhaal van de stad Leeuwaarden (Franeker 1701), blz. 27
e.v. opgenomen varianten kunnen uit onze tekst afkomstig zijn.
Vgl. Sipma: Oudfr. Oork. I I, no. 9.

21. Fol. 69r. Dit sint Wynyma wilkeren. Oudfries. Ongedateerd.
Willekeur van het district Wininghe. Hierachter als bijlage gedrukt, blz. 76 e.v..
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22. Fol. 71r. Fries Seendrecht. Oudfries. Fragment. Opschrift:
AIiud. 1).
23. Fol. 71r. Seendrecht van Loppersum. Middelnederlands. Fragment. Gedateerd: 1424, des dingesdaghe nae reminiscere
(Maart 21). Opschrift: AIiud.
Het fragment omvat, vergeleken met de uitgave van v. Richthofen: Fries. Rq. S. 313, de paragrafen 13, 17, 18, 19,20 en 21,
alsmede de datum.

24. Fol. 71v. Korte aántekening omtrent verschillende muntwaarden
Middelnederlands. Geen opschrift.

25. Fol. 71v. Van Winsumer Zijlrechten, Middelnederlands. Fragment. Ongedateerd.
Vergeleken met de uitgave van J. M. Nap in: Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude
vaderlandsche recht, DI. IV, blz. 153 e.v. omvat het fragment:
de proloog - maar deze compleet, terwijl de genoemde uitgave
alleen het laatste stuk heeft 2) - en verder art. 1, 59 en 60.

26. Fol. 72r. Begripsomschrijvingen van de termen schepper, sylrechter, zijde, hoeltmeister en waerman, gevolgd door een korte
opgave van de zijlrechten van Groningerlandt. Middelnederlands. Ongedateerd. Geen opschrift.

27. Fol. 72v. Zeven losse bepalingen. Middelnederlands. Ongedateerd. Geen opschriften.
a. Hunsinger Overrecht 1 (slot). Vgl. Von Richthofen: Fries. Rq.
S. 348, Sp. 1, reg. 20 ff.
b. Hunsinger Overrecht 1 (i.m.)? Vgl. Von Richthofen: A. a. 0.,
reg. 12 ff.
1) De tekst wijkt nogal af van die bij v. R i c h t hof en: Fries Rq., S. 402,
Sp. 2, Reg. 30 ff.; in: Oude Friesche Wetten (ed. Hettema) IJ, blz. 98, art. 2, .
en in Het Fivelingoër en Oldampster Landregt, ed. M. de Haan Hettema, blz. 48,
art. 13.
2) Buiten deze uitgave, die berust op de handschriften R-A. Gron ., in fol.
17 en 19 eQ in quarto 19, vergeleek ik bovendien aldaar de handschriften in
fol. 15a, in quarto 9,24 en 27; ibidem: Waterschapsarchieven : Farmsummerzijlvest 1, fol. 82v., Winsummer- en Schaphalster zijlvest 2e, fol. 1, en Drie
Delfzijlen 12 fol. 2. Voorts raadpleegde ik nog: G- A. Groningen, in fol. 21
en in quarto 18; U.B. Groningen 256, 327 en 328; P.E.j.P. 23, 28, 33, 34, 36,
76; Leeuwarden, Friesch Gen. V-b-len 2. en den Haag, Kon. Bibl. 76-H-40.
Al deze handschriften hebben de korte (incomplete) proloog. Op enkele van
de hier vermelde handschriften attendeerde mij de heer H. Sparrius, iur. cand.,
te Leeuwarden.
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c. Hunsinger Overrecht 18. Vgl. Von Richthofen: A. A., S. 350,
Sp. 2, reg. 4 ff.
d. "Der Vriesen Begerte", art. 6 (onuitgeg.; vgl. Leeuwarden,
Provo Bibl., Richthofencoll., MS. Werumeus in - 12°, blz. 38).
Vgl. ook: Jong Schoutenrecht ("vom Wergelde"), art. 9 (Von
Richthofen: Fries. Rq. S. 414).
e. Boeteregister van 1276, proloog. Vgl. hiervóór, op fol. 36v..
f. Boeteregister van Wymbritseradeel, proloog, Vgl. Von Richthofen: Fries. Rq. S. 492; Oude Friesche Wetten, (ed. M. de
Haan Hettema) 11, blz. 185.
g. "Dese boeten mogen gaen toe rechte bij suyden ende by noorden by oeste ende by weste ende allerwegen in Vrieslandt ende
Wagenborgere deele". (Mij van elders niet bekend.)

Fol 72v. (deels) blanco.

28. Fol. 73r. Hier beghint des Keysers Rodulls boeck. Oudfries.
Fragment. Ongedateerd.
Met enkele varianten. De tekst wijkt enigszins af van die in de
codices Uni a, Jus en Druk. Vergeleken met de uitgave van mevr.
H. S. E. Bos-v. d. Heide: Het Rudolfsboek (Assen, 1937) staat
onze tekst het dichtst bij die van Druk, en loopt hij tot blz. 132,
reg. 114. Tussen de onderdelen van de tekst is telkens wat wit
gelaten.

FoI. 76r. (deels) tim. 88v. blanco.

29. Fol. 89r. Betoog van gedelegeerden van de Staten uit Oostergo
en Westergo in hun geschil met die van Zeven wouden en die
van de Steden aangaande de helling van de zes speciën, dat het
Hol geen jurisdictie heelt over politieke handelingen van Gedeputeerde Staten, en dat deze laatsten alleen aan de Staten verantwoording schuldig zijn. Latijn. Gedateerd: 1600, quarto
Augusti die. Geen opschrift.
FoI. 90v. blanco.

30. Fol. 91r. Verhandeling over het geschil tussen Oostergoo en

Westergo ter ener, en Zevenwouden en de Steden ter andere zijde
aangaande de helling van de zes speciën. Latijn. Ongedateerd.
Geen opschrift.
Met uitvoerige inleiding over de geschiedenis van het Hof en de
Staten. Blijkens de doorhalingen en verbeteringen hoogstwaarschijnlijk door Furmerius zelf opgesteld, omstreeks 1600.

FoI. 93v. tim. 100v. blanco; op het achterplat (binnenzijde)
een aantekening met potlood (hand van Gabbema ?).

* **
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Tot slot dient nog zo goed mogelijk nagegaan te worden, uit
welke afdelingen ons handschrift bestaat en hoe wij ons de samenstelling ervan moeten denken. Boven werd reeds opgemerkt, dat
de katerns waarschijnlijk oorspronkelijk los zijn geweest, en elk
afzonderlijk bestemd voor het afschrijven van bij elkaar behorende
stukken. De blanco bladzijden aan. het eind van elk katern - met
uitzondering van katern VII, waarover reeds eerder gehandeld
werd - markeren dus telkens het einde van een afdeling.
De katerns I en XI, bij het binden - waarschijnlijk dus pas
door Gabbema - toegevoegd, kunnen hier buiten beschouwing
blijven.
Katern I I (inhoudende de nos. 2 en 3) bevat afschriften uit een
Hunsinger rechtshandschrift : beide opgenomen stukken komen
in vrijwel gelijke redactie voor in de beide bewaard gebleven
Hunsinger handschriften, terwijl het onjuiste opschrift boven 2
(Forme kestjprima petitio) het vermoeden doet rijzen, dat Furmerius oorspronkelijk de bedoeling had, de zeventien Kesten af
te schrijven, die eveneens in de Hunsinger handschriften voorkomen. Het opschrift van Kest I is daar: Prima petitio, terwijl
de tekst zelf begint: Thet is thiu forme kest.
Katern 111 loopt er, zelfs wat het formaat betreft, uit. De inhoud kan nauwelijks uit iets anders genomen zijn, dan uit een
handschrift van de kroniek.
Katern IV is blanco; wellicht opgenomen met het doel, daarin
excerpten uit andere kronieken af te schrijven. Als eerst Gabbema
onze codex liet inbinden, is de reden, waarom deze katern werd
opgenomen, niet duidelijk.
Katern V is van meer ingewikkelde samenstelling: eerst komen
de Gesta Fresonum, die als kroniek niet slecht aansluiten bij de
inhoud van katern I I I, terwijl ze door de taal daarvan toch ook
weer genoeg verschillen, om plaatsing in een andere katern te
rechtvaardigen. Direct hierna volgt het ferdbanformulier. Stond
dat wellicht in het zelfde handschrift als de Gesta? Dan komen
eerst bijna vijf bladzijden blanco papier, wellicht om historische
en juridische stof te scheiden, die om andere redenen (afkomstig
uit het zelfde handschrift?) toch in de zelfde katern moest worden
opgenomen. Deze juridische stukken: "Hot is riucht?", de willekeuren van de Opstal boom, het boeteregister, het "gaerleger"
van Westergo, de drie losse bepalingen en de willekeuren van
Zevenwouden volgen daarna. Tu ssen het eind van de willekeur
van de Opstalboom en het begin van het boeteregister is enig ver-
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schil te bespeuren in de kleur van de inkt en de grootte van de
letter. Wellicht rechtvaardigt dit het vermoeden, dat de laatste
stukken later bijgeschreven zijn (en dan uit een ander handschrift?).
Katern VI bevat stukken over de verhouding van de graven
van Holland tot Friesland (nos. 13 tim. -17). No. 13 is van de
andere stukken onderscheiden niet alleen door de inhoud - het
is een verhaal, terwijl de rest uit oorkonden bestaat - maar ook
door de duidelijk afwijkende lettervorm. Bovendien is hierna bijna een bladzijde opengelaten. Op een later tijdstip werd no. 14
hieraan toegevoegd. Ook aan het einde daarvan is er weer een
caesuur: de nos. 15 en 16, die duidelijk uno tractu geschreven zijn,
onderscheiden zich van het voorgaande door een iets andere
kleur inkt en een steiler letter. No. 17 ten slotte is wéér later geschreven, met donkerder inkt en met een dikkere pen.
De katerns V 11 en V 11 I, die bij elkaar behoren, bevatten de
nos. 18 tim. 27. Tussen 18 en 19 is er al dadelij k onderscheid in
schrift: de letter van 19 is iets steiler en groter. Tussen 19 en 20
kan ik geen onderscheid in lettertype of inkt bespeuren; het begin
van 21 is echter met iets donkerder inkt geschreven dan het eind
van20. Ditzal dus later bijgeschreven zijn. Bij 21 sluitzich22 direct
aan. Niet alleen door de taal - middelnederlands - maar ook
zeer duidelijk door de veel kleinere letter onderscheiden zich van
het voorafgaande de nos. 23 tim. 26, die onderling bijeenbehoren
en waarschijnlijk wel uit één codex zullen zijn overgenomen. De
letter van 27 schijnt weer een weinig anders te zijn.
Katern IX bevat alleen het Rudolfsboek en staat daardoor duidelijk op zich zelf. Wellicht was de betrekkelijke grote omvang
van dit rechtsboek een beletsel, om het in katern V of in V I I/V I I I
bij te voegen.
Katern X vormt door het onderwerp - het geschil van Oostergo en Westergo met Zevenwouden en de Steden - eveneens een
afgesloten geheel. De beide stukken, die hierin voorkomen, zijn
waarschijnlijk kort na elkaar geschreven.
Hiermee moet vooreerst worden volstaan ter aankondiging
van de teruggevonden codex Furmerius. Bij voortgezette bestudering zal er ongetwijfeld veel meer over aan den dag komen,
maar dit worde aan de toekomstige uitgever(s) overgelaten.
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BIJLAGE

(fol. 69r).

DIT SINT WYNYMA WILKEREN

5
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2.

2.
4.
4.

5.
7.
7.
8.
8.
9.
11.
13.
15.
15.
16.

20.
24.
24.
25.
26.

In den nome Godes Amen Vppa Godes eer ende bettringha deer
sondena zo resten dy wadf fan festa jaund vnt den jongsta Helga
dey et paschum Ende fan Sinte Andrieus vnt den lettera dei efter
thy twelftha dej byhalla om needmond ende om daedslagen ende om
raef ende oder secka deer sunder sond iefta grata (fol. 69v.) schada
naet ne mogen onbyriuchtet standa.
AI deer tho c1aghe seenes wares vnder lathingha brocht ende dyo
secke vr dem warf rekeneth se oppenbeer vr festa jaunde jefta eer
sinte Andrieus jaunde so schil dy wermon des jungesta heilga deys
efter paschum jefta des nesta deys etter dy tolfte dey fan Sint Andryes
deer op andrya sunder ferste ende sunder allerhanda fortame / Hwant
hyalles ferstes noech hede hat /
Vnder missa nene warf tho hal den ner in da Helge bonfigiIien
ner in der Helgha deghem der da bonfigiIia tho festeyen send /
Tha fellingen ende thiuch ende da feil fynden derma hier veder
dwe dese fallath sonder schata.
Sawen breef tho mackyane een allerlicke aska oder, fon da sexum
da sex gretmannen allerlyckum een breef thy jane / dat sawende
breef an bethelahem thy betane onder feste sletthem thy brenghane ende mit trem kayen tho byslutane ende des landes jnsiegel, dermethe dat sawende breef insegelad se ende mit thera Abbata insegelen
ende mit des prouestes fan berghum /
The forma kay se an Donghera montha ende ghonghe om onder da
gretmommum fon jere thy jere /
Thy ora kay se in Lewertha montha
Emendaties, voorgesteld door Prof. Brouwer, zijn gesigneerd (B.), die van
dr Sipma: (S.), die van mijzelf: (G.).
sondena aldus verb. uit sondana
resten 1. reste (S.)
et 1. efter(?) (G.)
vnt aldus verb. uit ont(?)
ende om raef aldus verb. uit em om raef
ne aldus verb. uit .... ?
onbyriuchtet aldus verb. uit onbyriuchttt(?)
tho 1. thio (B).
seenes 1. se enes
vr (na oppenbeer) 1. er
fan aldus verb. uit .... ?
hede 1. hawn (B.)
der Helgha 1. da Helgha (B.S.)
dehgem aldus verb. uit deghen (of omgekeerd?)
feil 1. feIIinghe (G.), of 1. selle (S.)
betane 1. berane (B.)
The 1. Thy (B.)
montha aldus verb. uit monta; 1. mentha (S.)
gretmommum aldus ' verb. uit greetmommum: 1. gretmonnum
montha 1. ment ha (S.)
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30

35

40

45

50

55

Thy tredda kay se tho bethelahem ho dat sawende breef nemma
ne moghe falschea / der da ot her sexe schillet warria ende byriuchta,
I Mit da jnsiegel (fol. 70r.) nemma ne moge naet vnduaen sunder
rede ende wytschipe des mene warwes, nene claghe in dene fynd tho
slane wytha breeff, mer thy habben den ne fynd sonder morseisa / der
da breef jechtat se re erm jefta rycke mit were iefta weldich
I een mene jnsegel tho makyane derma alle enden mithe byschrewen inseglye Hwo ther byriochte 50 by send se ende dat breef aldus
schrewen ende jnseghelad schil dyn ene warrya jetta dy gretman welle
omghan om bythanck jefta om onthanck ende dit breef schil een
lered man ende een trou mon in a warwe eer lesa der da achtene
alder tho koren habbet ende hy byswerren habbe dat hy da breef
alzo leze ase dij finde fonden ze ende alzo bytyuthe also da breef
schrewen se /
I alle alda breff der vppa erdada jouwen se tho vrnijane mit nya
schrifta ende mitha nya insegele binna twam monden fon ther dey
ther dit nye inseghel vnder syne hilde brocht se / der efter alle da
alde breef fallich elferes ende oncreftich
In alle thorpen settema eene jefta moneghera weerdmon mit thera
bura kerre jefta des afta presteres ende der fogeda / Thesse werd man
schel alle capen warrya /
Nemma ne meij nene scheld a thema sunder harra jecht, hit nese
dat se det dij sellem syne werde opbrengha moge mit ene afta gretmonne / ende mit twam adthem iefta mit ena schelta ende mit (fol.
70v.) twaem redie wem da te swaran, dat dyo werde alzo bewrocht
habbe weisen jn hyara anderde an fulla warue jefta an Lyomena
thinghe /
I Alles se thy kepere mit eneeth try ach mey dy sellem een wedmina /

27. se aldus verb. uit sy
28. schillet 1. schill(?) (G.)

29.
31.
33.
34.
35.
35.
37.
39.
39.
41.
41.

Mit aldus verb. uit mit
den ne 1. denne
jnsegel aldus verb. uit jnsigel
Hwo ther 1. Hwother (B, S.)
jnseghelad aldus verb. uit jnselhelad
jetta 1. jefta
warwe aldus verb. uit warue

dij aldus verb. uit da

bytyuthe aldus verb. uit bytyethe
breit aldus verb. uit breef
erdada aldus verb. uit erdeda(?)
42. ther aldus verb. uit dher
43. vnder aldus verb. uit onder (of omgekeerd?)
48. jecht aldus verb. uit iecht

49. dij aldus verb. uit de
51. redie wem 1. rediewem
52. jn de j schijnt dgh.
52. Lyomena 1. Lyodena (S,); of 1. dyo mena (B, G.)
54. kepere aldus verb. uit ceepene (?) (of omgekeerd?)
54. eneeth 1. en eeth
54. wedmina 1. wed nima
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I Hwant bettera is
I than een kersten

60

65

70

75

80

60.
60.
61.
61.
62.
64.
64.
65.
67.
67.
67.
67.
69.
71.
72.
74.
78.
79.
82.
83.
83.

een heten pand
hand /
jef ne mey thy kepere nene wrgholdena schilda herda ner nemma
sunder werdmonnes jecht jeftha des schelta opbrenga /
Sex wycken an sinte johannes deij schellet da alda gretmon dama
op reka twene tam ende da sex breef by achtigha pondum / Ende by da fellesa ende des tredda wares / efter middissimera da sex
breef deer tho brenghene ende aId eer tho lessane ende der efter
allere gretmonne etta nesta fiarndeles ware daselIa bynomada breef
iefta orsta tho lassen hoe dat dae riuchteren ende alle lioed here
het se tho riucht halda schillet /
Sechs wyckem selma deythinghan Wynnighe vr een landis warf
to fa ra keyaghet /
Allermonich me felf se jefta een oder der da scheldmonne forrecknya moge itta by nomeda dey /
Nene warf oers tho haldane buta da gretmonne in syn deel mit
syn atthem ende met syne frende om the berydane ende monnekum
tho helpane /
Sund er need nen fellingha ende nen tyuch eer tho beten eer dy
dager byset se /
I Dy gretman mey wol oen syn waer fellingha dwaen een jenwardighe man dat hy comme to da nasta wahr /
I Nen attha mot naet maer dan eens hlya dat hy da lathingha
(fol. 71r.) habbe vrjethen, der efter bethe dy attha om da wanlathingha mit een pond dy greetmon ende dy herra aen Winnighe mit
twaem pond urn /
Nen riuchter moth forspreka wassa ende in alle land cape dy sibbera ende dy nyarleghera aller nest mit ewengta gode deer een oder
jouwa wel jefta mit ewelika wexele /
gretmon aldus verb. uit greemon
dama 1. da nia (B, G.)
tam 1. kain (ca in) (8.)
pondum aldus verb. uit pondem (of uit ponden?)
middisimera aldus verb. uit myddisimera
gretmonne aldus verb. uit gretmomne: 1. gretmonnec (B.)
breel ielta orsta 1. breef ens iefta orsta (S.); of 1. breef ieUa orsta (G.); of 1·
breef iefta etta orsta (B.)
arsta hierna dgh. 1a
Sechs aldus verb. uit Secs
deythinghan 1. deythinghia an (B, S.)
Wynnighe aldus verb. uit Wonneghe(?)
warl hierna dgh. f
lell 1. self (B.)
haldane aldus verb. uit haldena(?)
Irende aldus verb. uit fiende
Sund er 1. Sunder
dan hierna dgh. rens (?)
vrjethen aldus verb. uit vrgethen
landcape aldus verb. uit landceepe(?)
nyarleghera aldus verb. uit nyara
ewengta 1. ewen grata (ewen grata)
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De Bildtrenten
door H. SANNES
De keizerlijke regering van Karel V had voortdurend te kampen met geldgebrek, tengevolge van de vele en zware oorlogen,
die gevoerd werden. In de correspondentie met Stadhouder en
Raden in Friesland, is het een telkens weer vragen om geld, terwijl dezen aan de regering te Brussel niet minder aanhoudend
klagen over gebrek aan geld om de soldaten te betalen. Op verschillende manieren wordt getracht daarin te voorzien. Waar 't
voornaamste middel, de beden, niet steeds in staat blijkt om in
alle behoeften te voorzien, wordt naar andere middelen omgezien.
Reeds in 1522 is sprake van verkoop van landen uit het Bildtdomein tot dekking van de oorlogskosten 1). Dit is toen evenwel
niet doorgegaan.
In de jaren na 1530 móést Groningen er onder, later Gelderland, en daarvoor moest er telkens weer veel geld komen, want
men was aan de soldaten veel soldij ten achter. De Rentmeester
der Domeinen, Gerrit van Loo, kreeg in 1531 opdracht te trachten de bevelhebbers dier troepen te animeren, een rente uit de
opbrengsten der Domeinen te kopen tegen de penning 20, of tenminste 18; d.w.z. de koopprijs bedroeg dan 20 (of 18) maal de
jaarlijkse rente; men maakte dus 5 (of 55 / eYYo van zijn geld. De
animo bleek niet groot 2).
Men leende dus maar weer bij de Antwerpse kooplieden; maar
voor rente en aflossing daarvan was ook weer geld nodig, waarvoor men het oog weer sloeg op Het Bildt. Toen Amsterdamse
kooplieden weigerden geld voor te schieten, met de Bildtlanden tot
onderpand (1538), probeerde de Stadhouder het in Friesland
zelf 3). Nog waren de aanbiedingen gering; slechts enkele Friese
edelen kochten een rente, nadat hun toegezegd was, dat ze zelf
de aldus beleende landen in handen zouden krijgen en van de gebruikers zelf de renten konden innen (die dezen dan weer mochten
korten in hun aan den Rentmeester te betalen pacht). Bij de
geestelijkheid (de prelaten der kloosters) had men echter meer succes en zo zijn in 1539 verscheidene Bildtrenten verkocht aan de
1) Theissen: Centraal Gezag en Friesche Vrijheid, bI. 246.

•) Theissen bI. 426 .
•) Theissen bI. 427.
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diverse Friese kloosters. Den penning 20 wilden ze echter niet
geven: de regering moest zich met den penn. 16 tevreden 's tellen.
Een jaarlijkse rente van b.v. 100 c.g. werd dus betaald met 1600
c.g. en kon te allen tijde door de regering met dat bedrag weer afgekocht worden. Aan de kopers, die dus 61 / 4 % van hun geld trokken, werden gezegelde Rentebrieven verstrekt. We vinden er een
in 't Charterboek van Friesland 1); in de verzamelingen-Schwartzenberg komt een (zeer gehavende) copie voor 2), evenals in de
losse stukken van 't Statenarchief 3).
Behalve de naam van den koper en de grootte der gekochte
rente met den datum van ingang, werd in zo'n Rentebrief uitdrukkelijk de kavel BiIdtland genoemd, "waaruit de rente ging",
die dus tot onderpand strekte, terwijl ook het bedrag werd vermeId, waartegen de regering ten allen tijde de rente weer kon "afkopen. Verder worden onze Stadhouder, Raden en verdere officieren .bevolen den koper het effect rustelijk en vredelijk te doen
hebben, "want ons alsoe gelieft"; niettegenstaande de ordonnantie in 1495 door Koning Philip (den Schone) op de Domeinen gemaakt, waarbij o.a. verklaard is, dat men zodanige verkoping of
bezwaring der Domeinen niet zou doen 4); niettegenstaande ook
enige ordonnantiën en restrictiën bij ons (= Karel V) in denzelfden zin genomen, welke ordonnantiën overigens geheel geldig
blijven.
Voor 't eerst vinden we in de Rentmeesters-rekeningen zo'n
Bildtrente vermeld in 1536/37, groot 10 ggld., gekocht door een
BiIdtpachter Pijbe Zuijertsz. voor 160 ggld. 5). Ze wordt evenwel
nooit meer vermeld, en moet dus spoedig weer afgelost zijn.
Uit de bewaard gebleven Rentmr. Rekeningen blijkt nu, dat
resp. de volgende Bildtrenten zijn verkocht.
I. Oude Renten, alle gekocht "ter losse den penninck 16",
verschijnende in twee termijnen, op Petri (22 Febr. )en Martini
(11 Nov. ),tegelijk met de Bildtpachten.
Groep a (hoofdzakelijk aan Friese edelen) 6):
1. 1537. DouwE VAN BURMANIA een jaarlijkse rente van 326f
"om die bij zijn selfs handen te ontvangen" uit de pacht van
1) Chbk. 11 pag. 715.
I) RA. Lw; port. 28 Donia.
8) RA. Lw, losse stukken no ....

') Hierop zouden de Staten v. Frl. zich laten beroepen. (Zie blz. 105).
") Rentmr. Rek. 1536/37 R.A. Lw; fol. 21.
a) In de Bildt. Rek. van 1540/41 zijn deze en volgende renten telkens in de
lijst der pachters, fol. 3-20, aangetekend.
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2.

3.

4.

5.

110 morgen lands in L. Vr. Par. in Thomas Beukelaars kavel,
in huur bij Sijbc Hajesz, Pijbe Bottesz, jasper Sijtsz. en Cornelis Cambuyrs wed., waarvan de 1e termijn verscheen Martini 1537.
1538. KEMPO VAN DON IA, schildknaap, 118f 19 scelt. 6 penn.,
uit de pacht van 27 mg. lands in St. A. Par., die hij zelf gebruikt in Frans Minnema - en in Philips van der Does-kavels; Ie termijn Martini 1538. Van deze Rente een copiekoopbrief in 't Schwartzenberg-archief (zie boven).
1538. PIETER VAN DEKAMA, 44 f 3 sc. alsvoren, uit de pacht
van 10 mg lands in St.A.P. in Philips van der Does-kavel, in
huur bij Willem Engelsz; Ie termijn Mart. 1538.
1538. LAMBRECHT BAERNTSZ, coopman te Deventer, 118 f 15
sc. alsvoren, uit de pacht van 38 mg. lands in St.Ap. in Corn.
Damasz-kavel, in huur bij Niesken jan Heyndrixcz. wed; Ie
termijn Martini 1538.
1538. REYNICK VAN BURMANIA, 200 f alsvoren, uit de pacht
van landen onder St.Ap., waaruit K. v. Donia en L. Baerntsz
reeds renten trekken, waarom deze rente jaarlijks door den
Rentmr. wordt betaald.
Deze 5 renten bedroegen dus samen 807 f 17 sc. 6 penn.

Groep b, (hoofdzakelijk aan Friese kloosters) alle in 1539:
1. NANNE REYNSZ. te Bolsward een rente van 114 f 3 sc. 3p. uit
de pacht van 25 mg. lands in Stjp. in Dirk van Wijngaar-

dens-kavel, bij Rommert Pietersz in huur.
2. PRIOR EN CONVENTUALEN VAN AENGIUM 50f uit de pacht
van 27 mg. lands in Stjp. in Floris van Wijngaardens-kavel,

bij Harmen in de Winckel in huur.
3. PRIOR EN CONVENTUALEN VAN ACHLUM 100 f uit de pacht
van 59 mg. lands in Stjp. in Bauckhorst-kavel, bij Laurijs

Coster in huur.
4. ABT EN CONVENTUALEN VAN LIDLUM 62 f 10 sc. uit de pacht
van 36 mg. lands in St.Ap. in Heer Zuijert- of Bruckslagerskavel, bij de Crucebroeders te Franeker in huur.
5. PRIOR EN CONVENTUALEN VAN MONNICKE-BAIJuM 37 f 10 sc.
uit de pacht van dezelfde kavel. land.
6. 'T HOSPITAEL TE SNEEK 100 f uit de pacht van 25 mg. in
StAp. in Pieter-Scaerts-kavel, bij Dafiias Claesz. kinderen in
huur.
7. PRIOR EN CONVENTUALEN VAN NIJECLOESTER 62 f 10 sc. uit
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8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.

de pacht van 15 mg. in St.Ap. in Philips van der Does-kavel,
bij Ghijs Jorisz. in huur.
PRELAET EN CONVENTUALEN VAN OLDECLOESTER 140 f uit
de pacht van 42 mg. in St.Ap. in Cornelis Dafiiasz-kavel, bij
Philips Heyman Scheyff c.s. in huur.
ABT EN CONVENTUALEN VAN HEMELUM 62 f 10 sc. uit de
pacht van 19 mg. in dezelfde kavel, bij Claes Claesz. in huur.
PRELAET EN CONVENTUALEN VAN DOCKUM 62 f 10 sc. uit de
pacht van 26 mg. in Vrp. in Jan van Berendrechts-kavel, bij
Sijbrant Sijtsz. en Wigger Zuijertsz. in huur.
PRIOR EN CONVENTUALEN VAN SMALLENEE 12 f 10 sc. uit de
pacht van J 4 mg. in Vrp. in de Scout van Delfts-kavel, in
huur bij Douwe Claesz.
PRIOR EN CONVENTUALEN VAN AELSUM 12 f 10 sc. uit de
pacht van dezelfde kavel.
PRIOR EN CONVENTUALEN VAN FEENCLOESTER 25 f uit de
pacht van 19 mg. in Vrp. in dezelfde kavel, in huur bij DouweDouwesz.
PRIOR EN CONVENTUALEN VAN WEERDT 37 f 10 sc. uit de
pacht van hetzelfde perceel.
PRIOR EN CONVENTUALEN VAN BOUWENCLOESTER 25 f uit
de pacht van 13 mg. in Vrp. in Mathijs Becx-kavel, in huur bij
Hidde Rommertsz. en Foppe Wijbrants wed. Van deze rente
vinden we de koopbrief in 't Charterboek (zie boven).
PRIOR EN CONVENTUALEN VAN VROUWECLOESTER 37 f 10 sc.
uit de pacht van hetzelfde perceel. Deze rente is in 1540/41
weer afgelost met 600 f.
PRELAET EN CONVENTUALEN VAN CLAERCAMP 100 f uit de
pacht van 38 mg. in Vrp. in Thomas Beuckelaars-kavel, bij
Cornelis Wittiezn. in huur.
PRELAET EN CONVENTUALEN VAN GERCKESCLOESTER 62 f
10 sc. uit de pacht van hetzelfde perceel.
PRIOR EN CONVENTUALEN VAN BERGUM 100 f uit de pacht
van 23 mg. in Vrp. in dezelfde kavel, bij Aelbert Dircxz. in
huur.
PRIOR EN CONVENTUALEN VAN THABOR 100 f uit de pachtvan
25 mg. in dezelfde kavel, bij Reynck Maertens in huur.
PRIOR EN CONVENTUALEN VAN SVON 37 f 10 sc. uit de pacht
van 23 mg. in Vrp. in Spannen burgers-kavel, in huur bij de
Wed. Spannenburg.
PRIOR EN CONVENTUALEN VAN GRENAUWERT 37 f 10 sc. uit
hetzelfde perceel.
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23. ABT EN CONVENTUALEN VAN FoswAERT 50 f uit de pacht
van 13 mg. in dezelfde kavel, bij Claes Pietersz. in huur.
24. MR. HECTOR VAN HOXWIER, Raad in den Hove, 132 f 13 sc.
101 / 2 p. uit de pacht van 29 mg. in Vrp. in Heer Otto van
Egmondts-kavel, in huur bij Fop jansz.
25. ABT EN CONVENTUALEN VAN MARIENGAERDE 62 f 10 sc. uit
de pacht van 22 mg. in Vrp. in de Engelsman- en de Tjerk
Douwen-kavel, in huur bij Andries Kistemaecker.
26. PRIOR EN CONVENTUALEN VAN BETHLEHEEM 37 f 10 sc. uit
de pacht van dezelfde percelen.
De som van deze 26 renten bedraagt 1661-17-Jl/2 •

Groep c, aan particulieren, in 1544 verkocht.

1. SICKE VAN DEKAMA, Ridder en Raad, een rente van 210 f

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

uit de pacht van 46 mg. in St.jp. in jan Pieters-kavel, bij
Philips jacobsz. in huur.
MR. GOVERT CORNELISZ. VAN DUVENEE, Griffier van den
Hove, 102 f 8 sc. 10 p. uit de pacht van 22 mg. in dezelfde
kavel, bij Dominicus Hillebrandtsz. in huur.
CORNELIS WILLEMSZ (BONTEMAN) te St.Ap. 171-8-41 / 2 uit
de pacht van 40 mg. in St.Ap. in Gerijt Verlaans-kavel, bij
hemzelf in huur.
HADEWIJ jOEST JANSEN WED. te St.Ap. 62 f 10 sc. uit de
pacht van 42 mg. in dezelfde kavel, bij haar zelve in huur.
HETTE HEMMEMA te Berlikum 57 f 16 sc. uit de pacht van
27 mg. in St.Ap. in Bruckslagers-kavel, bij hemzelf in huur.
REYNICK ROERDA 110-2-31 / 2 uit de pacht van 24 mg. in
dezelfde kavel, bij Ijsbrant Cuyper in huur.
KEMPO DONIA 158-14-Jl/2 uit de pacht van 35 mg. in dezelfde kavel, bij Tjaerdt Feddesz. in huur.
JAN GERRIJTSZ KUYCKEN te St.Ap. 160-1-5 uit de pacht
van 37 mg. in St.Ap. in Harman Coenens-kavel, bij hemzelf
in huur.
FRANS VAN DER MEY te St.Ap. 50 f uit de pacht van 21 mg.
in St.Ap. in Thomas Beuckelaars-kavel, bij hemzelf in huur.
ADRIAEN KUYCKENS KINDEREN te St.Ap. 51 f uit de pacht
van 42 mg. in dezelfde kavel, bij henzelf in huur.
PIETER TEN HOLTE te Deventer 140 f uit de pacht van 41
mg. in St.Ap. in de Pieter Scaerts-kavel, bij jacob Danckertsz. in huur.
MR. JOHAN KERBERGEN 36-2-6 uit de pacht van 8 mg. in
dezelfde kavel, bij Cornelis Issezn. in huur.
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13. CORNELIS CUYCKEN te St.Ap. 42 f 10 sc. uit de pacht van
14 mg. in St.Ap. in de Oude Maerschalcx-kavel, bij hemzelf
in huur.
14. FRERICK CORNELlSZ te Vrp. 17 f uit de pacht van 4 mg. in
Vrp. in Reynck van Cambuyrs-kavel, bij Juffr. Reyns Camminga in huur.
De som van deze 14 renten bedraagt 1369-13-61 / 2 • Hieronder
vinden we een aantal Bildtpachters, die dus eigenlijk ,door 16
maal de pacht in eens te betalen, hun landen voortaan vrij gebruiken konden, totdat eventueel de rente weer zou worden afgekocht.
Het is duidelijk, dat door al deze uitgegeven renten, de pachtopbrengst van Het Bildt, in 1536/37 nog 21.592 f 18 sc., nu jaarlijks met totaal 3839-8-2 verminderde. De Landvoogdes, wie
blijkbaar deze verkoop ook reeds voorkw.am als het slachten van
de kip, die de gouden eieren legde, gaf dan ook in 1539 na de verkoop der renten aan de kloosters reeds te kennen, dat ze niet genegen was "noch ter tijt eenige meer renten op K. Mat. domeynen
te verkoopen" . Maar in 1544 kwam het er toch weer van; de
redenen kunnen we nalezen in Theissen 1), wien het evenwel niet
duidelijk werd, of er van die voorgenomen verkoop wel iets
kwam 2). De bovenstaande lijst geeft het antwoord. Toch is er
van meet af aan een streven geweest, deze last te verminderen,
door het aflossen van zulke Bildtrenten. In de Rentmr. Rek.
1544/45 3) zien we, dat de commissarissen, die van 's Keizers
wege een nieuwe verpachting met de Bildtlieden moeten maken,
ook "een aantal Bildtrenten gedencken af te lossen". In de volgende bewaard gebleven Bildtrekening 4) ontbreken dan ook inderdaad een aantal renten, die dus voor 1547 afgelost geweest
moeten zijn, blijkbaar in 1545. Het zijn: van groep a no. 3; van
groep b no. 3 (hiervan werd 70 f afgelost; de rente bleef dus 30 f)
13, 16 (reeds in 1541 afgelost), 17,20 en 24; van groep c no. 4, 6,
9, 10, 13 en 14. Dat was totaal voor een bedrag van 842-9-2,
dat gelost werd met 16 X dit bedrag of ± 13.480 f.
In de volgende bewaard gebleven Bildtrekening ó) ontbreken
weer een aantal Bildtrenten, die dus tussen 1548 en '54 afgelost
Theissen bI. 248 e.v.
Id. bI. 250 midden.
fol. 66°.
Die van 1547/48.
&) Van 1554/55.
1)
2)
S)
4)
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moeten zijn. Het zijn van groep b no. 6, 10, 18, 23 en van groep c
no. I en 12. Samen weer 521-2-6.
Zo was er dus van de 3 groepen "Oude Renten" in 1554 nog
voor een bedrag van 2475-16-6 lopende. Deze becijfering klopt
met de Bildt-Rekening van dat jaar.
Intussen was evenwel in 1551 een nieuwe reeks van 21 BiIdtrenten uitgegeven, ook tegen den penn. 16. Het geld was nodig voor
't aflossen van schulden 1). De kopers kregen nu evenwel niet meer
zelf de landen in handen, doch ontvingen de Renten van dèn
Rentmeester der Domeinen, wat met de andere renten ook meer
en meer het geval werd.
IJ. De in 1551 verkochte Renten waren de volgende:
I. ABT EN CONVENTUALEN VAN GERCKESCLOOSTER een rente
van 125 f; hun oude rente was afgelost. De I e termijn verscheen 15 Jan. 1552.
2. PATER EN CONVENTUALEN VAN AENGUM 50 f uit de pacht
van 10 mg. lands in St.Jp., in Heer Jacob van Wijngaardenskavel, Ie termijn 4 Mei 1552.
3. ABT EN CONVENTUALEN VAN LIDLUM 62 f 10 sc. uit de pacht
van 18 mg. lands in St.Jp. in Floris van Wijngaardens-kavel,
Ie termijn 15 Jan. 1552.
4. PATER EN CONVENTUALEN VAN THABOR 62 f 10 sc. uit de
pacht van 12 mg. in StJp., in Ghijsbert van Zwietens-kavel,
Ie termijn 15 Jan. 1552.
5. 'T CONVENT VAN MONNICKEBAIjUM 37 f 10 sc. uit de pacht
van 18 mg. in St.Jp., in Floris van Wijngaardens-kavel, Ie
termijn 15 Jan. 1552.
6. 'T HOSPITAAL TE SNEECK 200 f uit de pacht van 39 mg. in
St.Ap., in Cornelis Daihaszkavel, Ie termijn 8 Sept. 1552.
7. PRIOR EN CONVENTUALEN VAN NVEUWE-HASCHE 25 f uit de
pacht van 18 mg. in Vrp, in Thomas Beukelaars-kavel, Ie
termijn 20 Mei 1552.
8. PATER EN CONVENTUALEN VAN BERGUM 62 f 10 sc. uit de
pacht van hetzelfde perceel, I e termijn 17 Juli 1552.
9. ABT EN CONVENTUALEN VAN DOCKUM 62 f 10 sc. uit de
pacht van 25 mg. in Vrp., in de Engelsmans-kavel, I e termijn 15 Jan. 1552.
10. ABT EN CONVENTUALEN VAN MARIËNGAARDE 62 f 10 sc.,
I etermijn 15 Jan. 1552.
1) Theissen bi. 250.
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11. PRIOR EN CONVENTUALEN VAN BETHLEHEM 50 f Ie termijn
15 jan. 1552.
12. ABT EN CONVENTUALEN VAN OLDECLOOSTER 50 f uit de
pacht van 31 mg. in St.jp. in Sijmon Claes-kavel, Ie termijn
15 jan. 1552.
13. PRIOR EN CONVENTUALEN VAN NljECLOOSTER 50 f uit de
pacht van dezelve kavel, Ie termijn 15 jan. 1552.
14. ALljDT HENDRICKS WED. AELBRECHT VAN CAMPEN 12 f 10
sc., 1etermijn 11 juli 1552.
15. PATER EN CONVENTUALEN VAN ACHLuM 25 f uit de pacht
van 23 mg. in St.jp., in Gerrit Verlaans-kavel, I etermijn 1
juni 1552.
16. ABT EB CONVENTUALEN VAN CLAARCAMP 200 f uit de pacht
van 50 mg. in St.jp., in Gerrijt van Scoetens-kavel, I e termijn 15 jan. 1552.
17. ABT EN CONVENTUALEN VAN FOSWEERT 75 f uit de pacht
van 23 mg. in St.jp., in Gerrit Verlaans-kavel, Ie termijn 15
jan. 1552.
18. PRIOR EN CONVENTUALEN VAN ZljON 37 f 10 sc. uit de pacht
van 50 mg. in St.jp. in Gerrijt van Scoetens-kavel, Ie termijn 15 jan. 1552.
19. RELIGlEUSEN EN CONVENTUALEN VAN GRENAUWERD 37 f
10sc. uit de pacht van dezelfde landen, Ie termijn 15 jan. 1552.
20. DE WEESKINDEREN VAN D'HEER HECTOR VAN HOXWIER
62 f 10 sc. uit de pacht van 24 mg. in St.Ap., in Cornelis
Damas-kavel, I etermijn 6 Sept. 1552.
21. RELIGlEUSEN EN CONVENTUALEN VAN WEERT 37 f 10 sc.
uit de pacht van 22 mg. in St.jp., in jan Pieters-kavel, 1e
termijn 15 jan. 1552.
De som van deze 21 renten beliep 1387 f 10 sc. Ze brachten op
22.200 f.
Verder werden in 1551 nog 2 renten verkocht tegen den penn.
12 (dus 81 / 3 %), nl.
1. Marie Ghijsbrechts wed. wl. Sijmon Wijnverlaeter, poorterse
in Amsterd?m 100 ~ uit de pacht van 21 mg. in St.Jp, in Dirck
van Wijngaardens-kavel,
2. en nog 50 ~ uit pacht van dezelfde kavel; van beide de 1e
termijn op 31 Maart 1552. Doch deze beide renten zijn eind Sept.
1560 weer afgelost met 12 x 150 ~ = 1800~.
Nog werden uit de Bildtpachten 2 renten à 30 ~ betaald, die in
1551 verhypothekeerd waren op het nieuwbedijkte KollumerKruisland, tegen de penn. 16. Ofschoon geen eigenlijke Bildtrenten, worden ze hier volledigheidshalve genoemd.
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De vermindering, die de opbrengst van Het Bildt door het uitgeven van deze renten onderging, werd gecompenseerd door verhoging der pachten. De huur der Oud-Bildtlanden bedroeg in
1536/37 21.592 [ (nog geen Bildtrenten), in 1547/48 26.773 [
(Bildtrenten 2996 D, in 1554/55 33.409 [ (Bildtrenten 4073 D.
De koopsommen dezer Renten vindt men noch in de Bildtrekeningen noch in die der Domeinen als ontvangst verantwoord;
blijkbaar werden ze regelrecht betaald aan de Rekenkamer te
Den Haag. Voor den Rentmeester betekende het uitgeven dezer
Renten een extraatje: hij kreeg de 100e penning of 1% van de
koopsommen als beloning, voor zijn administratie!
Intussen ging men met het verkopen van Bildtrenten door.
Van 1558 tot en met 1567 werd nog een I I Ie groep verkocht, alle
tegen den penn. 16, niet meer uit de pacht van bepaalde kavels
land, maar uit de pacht van Het Bildt en de Domeinen van Friesland in 't algemeen. Het waren:
1. PATER EN PROCURATOR VAN CHARTREUSEN TE AMSTERDAM
(het Karthuizer klooster) ee·n jaarlijkse rente van 25 [, ingegaan 1 April 1559.
2. JONKVROUWE MARIE VAN Es, wed. wl. Vincent van Lebesteyn, in leven Casteleyn van het Huis te Muiden, 100 [,
ingegaan 24 juni 1559.
3. MR. AELBRECHT VAN Loo, Raad en Gecommitteerde van
's Konings finantiën 125 [ uit de pacht van 34 mg. in Dirk
van Wijngaardens-kavel te St.jp., bij Fookel Walings in
huur, ingegaan 3 Mei 1558.
4. HEER LAZARUS VAN ZWENDY, Ridder, Colonel van een Reg.
Over1andse knechten, 375 [, ingegaan in 1560, doch reeds
weer afgelost 1 Nov. 1561.
5. TZALINCK VAN EYSINGA, Raad in den Hove v. Frl., als voogd
over de kinderen van wl. Heer Christoffel van Stern zee,
625 [, overgenomen van Heer Lazarus van Zwendy (die dus
eerst een rente van 1000 [ gekocht had); ingegaan 2 Mei
1561.
6. GEORGH VAN ESPELBACH, drossaet op Co. Mat. Blokhuys te
Harlingen 500 [, ingegaan 1 Aug. 1560. In 1563 werd hem
100 [ van deze rente afgelost met 1600 [, zood at een jaarl.
rente van 400 [ restte.
7. JUFFR. jETZ HOYTEMA wed. wl. Mr. Vranck van den Berghe,
thans vrouw van Heer jacob van Hessel, Raad in Vlaanderen 50 [, ingegaan 1 Mei 1561.
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8. JOHAN VAN KERCKWERvE, eertijds Rentmr. Generaal van
Voorne 125 f uit de pacht van 41 mg. lands in St.Ap., bij
Adriaen Lenerts in huur; ingegaan lOet. 1561.
9. jACOB HEEREs te Leeuwarden (een bekend landmeter en
kaarttekenaar) 75 f uit de pacht van dezelfde landen, ingegaan lOet. 1561.
10. GASPAR SCHETZ, Heer van Grobbendonck, Tresorier-generaaI van 's Konings Domeinen en Financiën 8 renten van
resp. 350, 750, 650, 600, 400, 800, 250 en 700 f tezamen
4500 f, gekocht in 1561 tegen den penn. 12 (dus 81 / 3 %!) 1).
11. JASPAR CRAECK te Amsterdam 100 f, ingegaan 22 Oct. 1561.
12. HENDRICK HAEcKE aldaar 50 f, ingegaan 25 Oct. 1561.
13. AEL HENDRICK HAECKEN DR. aldaar 20 f, ingegaan 25 oef.
1561.
14. JAN jELlSZ VALCKENER aldaar 100 f, ingegaan 6 Nov. 1561.
15. CLAES DOEDESZ aldaar 50 f, ingegaan Mei 1561.

W. POUWELS VAN DER LAEN, bailliu van Kennemerland te
Haarlem 50 f, ingegaan 26 Oct. 1561.
17. SCHELTE VAN LIAUCKEMA 150 f, ingegaan 18 Nov. 1561.
18. JUFFR. MEYNTZ VAN HOITZEMA, vrouw van Dr. Ygram van
Achlen, Raad in den Hove v. Frl. 100 f, ingegaan 30 juni
1564.
19. HEER PAUWELS VAN DAELEN, Heer van Lillo 4000 f, ingaande 28 Febr. 1567. (zijn koopsom had dus bedragen
16 x 4000 = 64000 D.
Deze Renten bedroegen dus samen (no. 4 niet meegerekend)
10.625 f.
Hiertegenover stond, dat in 1566 met 1639 f 2 sc. was afgelost
de rente van wl. Mr. Govert van Duvenee, groot 102-8-10 (No. 2

van groep c der Oude Renten).
Met ingang van 1 April 1559 waren nog een 7-tal renten verkocht tegen den penn. 12, doch op 30 Sept. 1560 weer afgelost,
nadat de renten dus 11/2 jaar waren uitbetaald. Kopers waren:
Mr. pieter Bicker Willemsz een rente van 100~, Mr. Willem
Bardes 501:, Sijbrant Occo 501:, allen te Amsterdam; Adriaen
van Leyden, pensionaris van Delft twee renten van 1001: en 50 1:,
juffr. jetz Hoytema bovengenoemd, 501: en jacob Roelofs van
Marcken te Amsterdam 1501:. Tezamen dus 5501:; koopsom
12 x 550 = 66001: en met dit bedrag in 1560 weer afgelost.
1) Hij kocht nog 2 renten-van 200 en 300t, die hem echter voor 't verschijnen der Ie termijn weer werden afgelost. Die hebben we dus verder niet meegerekend.
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IV. Een voornaam man in die dagen was HEER VIGLIUS VAN
AVTA, Ridder, President van den Geheimen Raad en Kanselier
van de Orde van het Gulden Vlies; hij trok ook heel wat uit 't
Bildt: In 1557 kocht hij een rente van 542 i 2 sc. 7 p. (tegen den
penn. 16) en in 1558 nog een van 202.-9-7 (penn. 12) uit de pacht
van de landen in den CANCELIERS- of MR. BARENT BUCHO-KAVEL
onder St.Ap., de renten te ontvangen uit handen van de pachters
dier landen. In 1569 kocht hij de rente van 160-1-5 van Jan
Gerrijts Kuyckens wed. (No. 8 van groep c der Oude Renten), die
ook uit de pacht van dezen kavel ging (Herman-Coenens-kavel
was nl. bij de Barent-Bucho-kavel gevoegd), benevens nog een
rente van 131--4--6 ook uit de pacht van dezen kavel (die afgelost
kon worden met 4000 f). Van de hele huur van dezen kavel bleef
nu nog slechts 454-17-8 voor den Rentmr. over. Dit bedrag werd
hem nu ook nog door den Koning als een jaarlijRse rente voor zijn
leven geschonken "in aensieninge van zijne goede diensten",
zodra hij zijn ambt zou neerleggen. Hij deed dit toen (1569) en is
in Mei 1577 als Proost van St. Baefskerk te Gent overleden. Na
1569 genoot hij dus de gehele huuropbrengst van den Canceliers- of Mr. Baernt Bucho-kavel, bedragende 1490-15-9 1 ). Ook
kocht hij in 1569 nog een Rente van 350 i en ± 1575 nog een
van 650 i, dat was dus 1000 i tezamen.
De laatste bewaard gebleven Rentmr. Rekening onder het
Spaanse bestuur is die van 1574/75; nu ontbreken ze tot 1629.
Intussen was de boedel van de Koninklijke Regering in 1579 op
de Staten van Friesland overgegaan, die hunne Gedeputeerden
bij Instructie van 30 Aug. van dat jaar 2) gelastten, Het Bildt te
aanvaarden en te emploijeren tot 's Lands gemene best. Met de
baten (de pachten) kregen ze ook de bezwaren (de Bildtrenten)
over, die daarop rustten.
Nu is bewaard gebleven een "EXTRACT UVT DE REKENINGE
VAN DEN RENTEMR. BOUDEWIJN VAN Loo", van 1 Oct. 1579/80,
bevattende juist de uitgaven aan Bildtrenten 3). Hierui.t blijkt
dat toen nog lopende waren:
I. Oude Renten, Groep a no. I, 2, 4 en 5, samen
nog
763-14-6
Groep b no. 1,2,3 (nog 30f), 4, 5, 7, 8, 9,11,
1) De huur van dezen kavel komt dan voortaan in de Bildtrekeningen ook
niet meer voor.
I) Chbk. v. Frl. IV bI. 78.
3) R.A. Lw; Staten-archief, afd. 4 (Commissiën), portef. 7.
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I I.

111.

IV.
V.

12, 14, 15, 19, 21, 22, 25 en 26, samen nog
921-13-3
Groep c no. 3, 5, 7 en 11, samen nog
527-18-6
De Renten in 1551 verkocht nog allemaal, samen dus
1387-10-0
Hierbij de 2 renten, gaande uit 't Kollumer
Kruisland
60- 0-0
Renten verkocht van 1558 tot 1567, no. 1, 2, 3,
5, 6 (verminderd tot 400 D, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 en 18 samen nog
2145- 0-0
Het blijkt verder, dat van G. Schetz (111 no.
10) een Rente van 600 [, was afgelost, terwijl
een aantal van zijn Renten, tot een bedrag van
2000 [" die hij aan den Spaansen Stadhouder
CASPAR DE ROBLES had overgedaan, niet werd
uitbetaald, daar de bezitter tot den vijand behoorde. Ook de rest van deze Rente, dus 1900["
werd voorloopig "om redenen" ingehouden,
evenals ook no. 19, de Rente van PAUWELS
VAN DAELEN, groot 4000 [" zoals uit later gevoerde proceduren blijkt. "Om redenen" betekent natuurlijk, dat het hier Spaansgezinden
betrof.
Twee Renten van VIGLIUS VAN AVTA, groot
350 [, en 650 [, (de laatste gekocht in 1576)
1000- 0-0
Twee heel oude Renten, reeds meer dan 70
jaar uit de Bildtpachten betaald:
1. Een jaarl. Rente van 42 [, aan DE KRUISBROEDERS TE FRANEKER, hun geschonken
door de Saksische Hertogen bij brief van
1 Juli 1504, ter vergoeding van de schade
door hen geleden bij 't beleg van Franeker
42- 0-0
in 1500 1).
2. Een jaarl. Rente van 87 [" te weten de
pastoor te WIER 21 [, en de prebendaris
6 [" de pastoor te BERLIKUM 16 [, 4 sc, de
vicaris 6 [, en de prebendaris 25 [, 16 sc, en
de pastoor te BEETGUM 12 [" deze"n geestelijken geschonken door de Saksische Hertogen bij brief van 8 Juli 1506, ter afkoop

1) Rentmrs. Rek. 1525/26 fol. 142.
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van rechten, die zij op Bildtgronden pretendeerden 1). Ook na 1579 werden deze
renten uitbetaald, no. laan den Ontvanger der Geestel. goederen te Franeker, no.
2 aan de predikanten van Wier, Berlikum
en Beetgum
87- ~
Zo komen we tot een totaal bedrag van 6934-16-3
In een bewaard gebleven concept ""Staet van Rekening
van den Rentemr. B. v. Loo" van 1 Oct. 1583/84 2) zijn deze
bedragen nog vrijwel gelijk. De praetense Bildtrenten
worden wèl vermeld, blijkbaar "pro memorie": G. Schetz·
nog 1300 f, de andere 600 f behoort dan aan Mathijs Rommerts, de 2000 f van Caspar de Robles "voormaels geroyeert zijnde" en de 4000 f van P. van Daelen. En dan
worden er nog 2 nieuwe Renten vermeld, die ook nog onder
't Spaanse bewind verkocht moeten zijn, dus nog ± 1579;
VI. 1. JASPAR VAN SUYRICK een jaarl. Rente van 2242-19-6 en
2. HANS HENRICK MONTPRAET een van 2000 f. Uit gevoerde procedures blijkt, dat ook deze 2e Rente niet werd
uitbetaald. Vervolgens komt op deze Rekening nog een
uitgaafpost voor van 18.000 f: "Marcus Foucker en zijn
broeders, als erfgenamen van Mons. Anthoine Fucker (het
bekende bankiershuis Fugger te Augsburg) hebben bij
augmentacie van heure olde brieven en renthen nu tsamen bij
3 brieven gecoft een renthe van 18.000 f specialycken gehypotekeert op de Biltlanden ende vuyttergorsen ende generalycken op alle Domeynen van Vriesland, ende noch bij
faulte van betalinge op de tollen van Brugge, Damme,
Sluys e.a. in Flaenderen". De Fuggers hadden den Koning in 1555 reeds 300.000 f geleend tegen een jaarl. rente
van 30.000! 3) waarvan Friesland uit zijn Domeinen 20.000
f zou betalen, Groningen 10.000 f, sedert 1562 Friesland
en Groningen elk 15.000 f. Op de Bildtrekeningen vinden we evenwel nimmer deze uitgaafpost. Op de genoemde
Rekening van 1583/84 staat ze blijkbaar ook slechts "pro
memorie", want ze is niet uitbetaald.
Waren al deze Renthen uitbetaald, zoals tot 1579 het geval geweest moet zijn, dan waren de Bildtpachten, toen bedragende
1) Rentrnr. Rek. 1525/26 fol. 142.

") Archief Ged. St. afd. Financiën no. 39.
I) Rentrnr. Rek. 1561/62 fol. 93.
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ruim 37000 [" bezwaard met een even groot bedrag aan Bildtrenten, zodat er niets voor de Koninklijke kas overbleef, terwijl
bovendien nog de huur van de Mr. Baernt Bucho- of Canselierskavel, groot 217 morgen, Viglius van Ayta geheel geschonken was.
Zo vormden deze Bildtrenten een zeer drukkende last op de inkomsten der Domeinen. Geen wonder, dat de Staten dan ook
bedacht waren op het zoeken van middelen om deze last te verlichten. Om te beginnen, hebben de Staten, nadat ze in 1579 de
Domeinen in handen hadden gekregen, nimmermeer een Bildtrente verkocht. Al aanstonds in 1580 bepaalden ze, dat geen

Renten (en huren) aan Koningsgezinden en aan geestelijken zouden
worden betaald. In 1581 evenwel besloten Ged. St. 1), op veelvuldig verzoek, aan houders van Bildtrentebrieven in deze Provincie woonachtig "wt sonderlinge gratie, compassie ende mededogentheyt" toe te staan hun Renten bij provisie te blijven trekken, mits zij de partij van den Koning vijandig waren en met hun
belastingen de zware oorlogskosten tegen dien Koning hielpen
dragen. De Staten vernieuwden in 1582 nog eens hun besluit 2).
En 30 Mei 1595 3) bepaalden zij nog eens uitdrukkelijk, "dat de
betalinge van de voorsz. Renthen holdende opter Bildt ofte andere Domeynen deeser Lantschappe nae dato van desen sullen
opholden, ten waere dat gelijcke singuliere oorsaecken van gratie als
voren (als in de resoi. van Ged. St. van 1581), naemaels mochten
voorvallen", want Domeinen mogen niet verkocht of beleend
worden. De bonafide Rentetrekkers konden dus hun Renten
blijven ontvangen, doch de Staten meenden hiermee van de de
Koningsgezinde en de Spaanse partij houdende Rentetrekkers af
te wezen. Dit liep echter anders!
Reeds voordat de laatstgenoemde resolutie van 1595 gepubliceerd werd, had de Agent der Fuggers te Amsterdam, Jan Andriesz, in 1593 al bij Ged. Staten op uitbetaling hunner Bildtrente aangedrongen, die sedert 1579 niet uitbetaald was.
Ged. Staten antwoordden, zich niet bevoegd te achten hierover
te disponeren, daar voor deze Rente alle Domeinen, ook die van
Brabant en Vlaanderen onderpand waren. Nu wendde de Agent
zich in Febr. 1594 tot de Staten-Generaal in Den Haag met verzoek, zijn voorspraak te willen zijn bij Ged. Staten van Friesland.
Dat was geschied bij missive van 7 Juli 1594; de Agent richtte
zich nu opnieuw tot Ged. Staten, die bij hun vorige uitspraak
1) Resol. Ged. St. van 23 Aug. 1581.
I) Chbk IV bI. 308.
') Chbk IV bI. 879 waar foutief staat 31 May.
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persisteerden. Toen heeft de Agent geschreven aan de Staten van
Friesland, ten Landdage bijeen te Leeuwarden, en aangeboden,
van zijn vordering, nu reeds opgelopen tot meer dan 300.000 f,
de helft kwijt te willen schelden, mits dat hem betaald zou worden
gereed twee jaar rente (dus 36.000 f) en de rest in termijnen bij
overleg 1). Ook dit leidde niet tot het doel. Hij herriep toen zijn
aanbod en nam zijn toevlucht tot de Justitie. Het Hof van Friesland liet hem evenwel eerst in rechte toe, na interventie der St.
Generaal, tot wie de Agent zich nogmaals gewend had onder verwijzing naar art. 6 en 17 der Unie van Utrecht, die door Friesland in 1579 was aanvaard. Juist toen de zaak in behandeling
was voor 't Hof, werd de Statenresolutie van 30 Mei 1595 gepubliceerd (14 Oct. '95). De Agent wendde zich toen opnieuw tot de
Staten-Gen., die bij schrijven van 5 April 1596 bij Ged. St. aandringen om met de Fuggers tot een accoord te komen: men kan
neutrale personen toch niet onderwerpen aan confiscatie in deze
Landen!
Ook Keizer Rudolf had zich met een schrijven ten gunste der
FuggerstotdeSt. Gen. gewend (12 Febr. 1596). Ged. St. antwoordden 19 Mei 1596 de Staten-Gen., dat den Agent der Fuggers
geenszins justitie is geweigerd en dat de Statenresolutie van 30
Mei verkeerd begrepen werd. De Staten hadden in een nieuwe
resolutie van 6 Maart 1596 2) hun bedoeling verduidelijkt, om nl.
nog eens vast te stelIen het gemene en particuliere recht der
Friese Domeinen. Dan bleek, dat de eisch der Fuggers niet op
recht berustte, aangezien Keizer Karel V, met wien de tractaten
van deze Renthen waren aangegaan, zelf in diverse constitutiebrieven verklaarde geen Domeinen te mogen veraliëneren noch
bezwaren 3) en in dezelfde brieven zulks negeerde, ofschoon wetende dat zodanige negatie zonder consent van mede-contrahenten en geïnteresseerden (dat zijn de Staten dezer Landen) van
geen waarde kon zijn. Geenszins zat de bedoeling voor, de loop
der Justitie te beletten en Ged. St. bieden dan ook nog aan, hoewel daartoe niet verplicht, dat 2 of 3 "vrome, godtsalige rechtsgeleerden" aan het Hof van Frl. zouden worden toegevoegd (mits
ontvangende expresse commissie en doende den eed) om dezen
zaak te beslissen.
Het laatste wat we omtrent de kwestie vernemen is een besluit
van de St. Gen. van 10 Oct. ] 596, dat de Agent voor den Hove
van Frl. verder zal hebben te procederen, totdat het proces in
staat van wijzen zal zijn gebracht; dan zullen de St. Gen. drie
vrome Rechtsgeleerden kiezen, die commissie van de Friese Staten of hun Ged en . zulIen ontvangen en toegevoegd worden aan
't Hof, daar beëdigd worden en recht doen in deze zaak, zonder
regard te nemen op enige acten of resolutiën gedurende den oorlog
1) Zie deze gehele correspondenti,e in 't Comm en Instr.boek v/h M. Getal,
dl. C bI. 484 e.v.
') Chbk. IV bI. 893.
') Zie boven blz. 92.
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door de Staten van Fr!. of hun Ged en genomen. De civiele
Sententieboeken over deze jaren ontbreken, zo kennen we het
vonnis niet. In de Rentmr. Rek. van 1629/30 lezen we aangaande
deze Rente: "deur expresse verbod van S. Excel tle en de Finantie
aangehouden ende mede deur interdictie (verbod) van de Heren
Staten dezer Landtschappe" t zodat blijkbaar de Fuggers in 't
ongelijk zijn gesteld.

Over de Rente van PAUWELS VAN DAELEN (111 no. 19) was ook
al questie geweest. Deze rente, oorspronkelijk 4000 c.gl., was
1583/84 verdeeld onder zijn erfgenamen. 550 c.gl. werd nimmer
uitbetaald; 450 c.g. kreeg zijn behuwd zoon Pauwels van Gemert (steeds uitbetaald); 1000 c.gl. kreeg zijn dochter Jozijna v.
Daelen (uitbetaald) en 2000 c.gl. kreeg de zoon Piet er van Daelen.
Zijn erfgenamen verzochten in 1591 aan Ged. St. betaling der
achterstallige renten over 9 jaren, nl. 1580, '81 en '85-'91, toen
deze 2000 c.gl. niet was uitbetaald. Na uitgebreid onderzoek en
ingewonnen advies van den Rentrnr. en de Rekenkamer, besloten
Ged. Staten: aan de erfgenamen voorsz. uit te betalen gereed
4000 c.gl., waarmee alle achterstal zou beschouwd worden als
gequitteerd en verder geregeld de 2000 c.g. jaarlijks uit te betalen. Bij resolutie van 6 Nov. 1591 keurden de Staten dit besluit
goed 1), in de Rentrnrs. Reken na 1629 vinden we telkens die
Rente verantwoord.
Na het sluiten van het Twaalfjarig Bestand (1609) trachtten
de Zuid-Nederlanders, wier Renten sedert 1579 waren ingehouden
weer in het bezit hiervan te komen. Zo richtten 29 Maart 1610
OTTO VAN EGMOND en de WED. VAN PIETER VAN BOYMER zich
tot de Staten van Frl. met het verzoek, een Bildtrente van 2000
c.gl. (In 1575 gekocht door Hans Henrick Montpraet, executeur
van 't Sterfhuis van wl. Mathijs Ortel, (Groep VI no. 2), van wien
± 1597 Egmond en Boymer de rente hadden gekocht), die zij
noch hun voorgangers ooit hadden ontvangen, te mogen genieten
"tot handhavinge van de Justitie en confirmatie van de Trefwes" (= 't Bestand). Op dit verzoekschrift stelden de Staten in
margine hun appoinctement: "Also de Prinsen geen macht hebben der landen Domeijnen te veraliëneren ofte verpanden sonder
expresse consent der Staten van den Lande, ende de Billanden
onwederspreeckelijk tot de Domeijnen van Friesland sijn behorende, so en vermogen de Staten van Frl. niet in 't versoeck der
supplten te consenteren, veel weiniger met hare gemachtigde in
1) Staten-resoluties S. 2c fol. 130.
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eenige onderhandelinge van accoord te treden; doch indien de
supplten mochten vermenen tot haerder pretendeerde versoeek
eenigsints gerechtigd te sijn, sullen sij haer actie voor den Hove
alhier mogen institueren. Actum ten Landtsdage binnen Leeuwarden den 31 Marty 1610".
Eenzelfde appoinctement kregen ook de dochters van WL. HEER
JASPAR SCHETZ, Heer van Grobbendonck, op hun request van 30
Maart 1610 om uitbetaling van hare drie Bildtrenten, groot 1300
c.gl. samen. (I I I no. 10), waarvan zij sedert 1580 geen betaling
hadden genoten. Ook zij beriepen zich op "den Tractate van Treves" en vroegen te mogen accorderen over de achterstallen. Tevergeefs evenwel, en toen een der dames Grobbendonck het in
1637 nog eens probeerde bij den Hove van Frl., kreeg ze bij sententie van 15 juli 1637 weer nul op 't request. Ook de rente van
2000 c.gl., die STADHOUDER CASPAR DE ROBLES in 1576 van jaspar Schetz had gekocht (111 no. 10), werd in 1610 door zijn docht er Johanna de Robles tevergeefs opgeëist.
In 1615, toen de Staten opnieuw met processen, de Domeinen
rakende, werden "besprongen", hebben zjj bij resolutie van 18
Febr. den Heer Johannes Saeckema, Raad in den Hove, als de
beste kennis hebbende van de processen de Domeinen rakende,
belast om met den Rentmr. en den Procureur-Gen. alle processen
ten respecte van de Domeinen van Het Bildt, die reeds aangelegd
zijn en nog aangelegd zouden mogen worden, ten einde uit te
voeren ten meesten dienst van den Lande.

In 1617 hebben OTTO VAN EGMOND c.S. (Zie boven) zich tot
Stadhouder Willem Lodewijk gewend met het verzoek hun recht
te willen doen. Waarop ze in marge een verwijzing naar den Hove
Provinciaal om in dezen kort recht te doen, hebben verkregen
dd. 25 Sept. 1617. Het Hof wees reeds 8 Dec. 1617 vonnis en
verklaarde de Impetranten tot hun genomen eis alhier niet ontvangbaar, "onvercort hem sijn recht so ende daer hij vermenen
sal te behoren". Baron Boymer heeft het in 1649 nog eens geprobeerd, deze 2000 c.gl. rente weer te krijgen. Onder de punten van
behandeling voor den Landdag van 14 juni 1649 no. 8 2) lezen we:
"De Baron Boymer versoeekt uyt de Bildtlanden 2000 f jaerlix
nae de achterstal". Hierbij het besluit: "De selve is bij apostille,
op de requeste geschreven, sijn versoeek ontsecht". Kort en
krachtig! Men hoort er later dan ook niet meer van.
1) Journaal v/h M. Getal MI 1649.
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Wanneer we dan weer de Rentmr. Reken kunnen raadplegen
(de eerst bewaard geblevene na 1574/75 is die van 1629/30), dan
blijken alle renten op blz. 101 /103 hiervoor genoemd nog uitbetaald te worden, tot een bedrag van 6934-16-3; maar bovendien:
Ia. van Groep 11 I no. 10 een onderdeel groot 600
e.g. afkomstig van GASPAR SCHETZ en toen
600- 0-0
eigen aan MATHIJS ROMMERTS
2°. van Groep I I I no. 19, de gesplitste Rente van
P. v. DAELEN afkomstig, nog
3450- 0-0
3°. van Groep VI no. I, de Rente van JASPAR
VAN SUYRICK, toen ook al gesplitst
2242-19-6
Dus een totaal bedrag van 13.227-15-9
Ook een bewaard gebleven"Staet van de Opcomsten der Domainen ende van de Emploien derselver tzedert 1618-1626, geextraheert wt den resp. Reeekeningen der Rentemeesters" geeft
aan Bildtrenten over deze jaren 13.281 e.gl. 1) (niet gespecifieerd),
een bedrag, waarmee onze becijfering dus wel aardig overeenstemt. Daar de Bildtpaehten in deze jaren 46.900 e.g. bedroegen,
vormden de Bildtrenten dus nog altijd een bezwaar van ongeveer 2/7 deel van de opbrengst, terwijl men daarenboven nog steeds
de huur van de hele Concelierskavel, groot 217 morgen, moest
derven, want die beurden de erven Viglius (± 1490 e.g.).
Allereerst waren nu de Staten bedacht op het vrijkopen van
dezen kavel, naar Viglius ook wel de "Ayta-kavel" genoemd.
Reeds 21 April 1598 hadden zij hun Ged. en volmacht gegeven,
om in overleg met den Rentmr. der Dom. deze kavel "wederom
in te lossen ende vrij te maecken, met restitutie van de penningen,
voormaels daerop verschoten", met al zulke middelen als zij tot
meeste dienst van 't Land zouden vinden te behoren 2). In 1603
bevelen Ged. St. de Staten aan om middelen aan te wijzen, waarmee ten spoedigste "Or. Vigly-cavel" zou kunnen wordent vrij
gekocht 3). De Staten besluiten hierop evenwel: "Wordt gecontinueert voor deese tijt". In 1604 en 1605 wordt de zaak weer ter
sprake gebracht, doch ook aangehouden 4). Op 31 Mrt 1610 werd
zelfs een commissie benoemd om met de erven van Dr. Viglius te
onderhandelen 5). Op 3 Maart 1617 en 9 Sept. 1620 volgden weer
dergelijke besluiten, maar de benodigde 23 à 24000 c. gl. bleek
nimmer te vinden; ook zullen de erven Viglius niet gemakkelijk
te bewegen zijn geweest tot deze transactie.
1) Archief M. Getal M 20; overgenomen in 't Reg. vld Aanbreng IV bI.
135-164.
i) Chbk. IV bI. 985.
S) Staten resol. S2 c 1603 fol. 44°.
') S2 c 1604 fol. 14°.
5) Id. 1610 fol. 50.
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Den 27 Febr. 1645 evenwel besloten de Staten 1), de erven Viglius het eens aan den Lande verschoten geld te restitueren en zo
de landen vrij te kopen. Toch bleef de zaak nog slepende. Doch 8
Jan. 1647 bevalen de Staten in 't Mindergetal den Rentmr. om
de opbrengst van het Propijn (een jaar huur extra), dat de Bildtpachters toen als een geschenk voor de verkregen nieuwe inhuring
moesten opbrengen, aan te wenden tot afkoop van de Aytakavel. Nu kon de zaak doorgaan, nu de middelen waren aangewezen. Toch duchtte de Rentmr. nog verzet van de erven-Ayta.
Hierop besloten de Staten 3 Maart 1647 2), den Procureur-Generaal en den Rentmr. te gelasten om de bruikers van Ayta-kavel
te verbieden de huur aan de genoemde erven te betalen, doch die
te brengen op 't kantoor der Domeinen, bij poene van nog eens te
moeten betalen. Zo kregen de Staten in 1647 Ayta-kavel, na
meer dan driekwart eeuw weer in handen. De pachters bleken toen
1534-13-4 huur te betalen, welke som over 1647/48 door den
Rentmr. ontvangen wordt en waarmee dus voortaan de Bildtpachten zijn vermeerderd. De Bildtrenten van 350 en 650 e.g.,
die de erven-Viglius bovendien nog trokken, werden ook verder
steeds uitbetaald. Wel was men in 1647 van plan geweest, ook de
rente van 650 e.g. af te lossen, doch de erven wisten dit te verhinderen, daar deze 1000 e.g. rente diende tot instandhouding
van het Gasthuis, dat Viglius in zijn geboortedorp Swichem gesticht had en bij testament deze Renten had toegemaakt.

Van de vele Bildtrenten, oorspronkelijk aan kloosters verkocht,
waren in 1579 toen de Provincie de Kloostergoederen en -opkomsten overnam, nog slechts de volgende 7 kloosterbezit (de andere
waren door de kloosters reeds aan anderen verkocht vóór 1579):
Groep Ib. no. 11, 15 en 19, Ic. no. 7; Groep I I no. 6, 8 en 15, samen bedragende 583-14-1. Trouw betaalde de Rentmr. der Dom.
dit bedrag jaarlijks uit aan den Provincialen Ontvanger der
Kloosteropkomsten. Met deze storting van de ene provinciale
kas in de andere is men in de Rekening van 1632/33 opgehouden.
Voortaan is dus het bedrag der Bildtrenten met 583-14-1 verminderd en bedraagt nog 12.644-1-7.
Door de inlossing van den Ayta-kavel, was de aandacht der
Staten ook weer gevestigd op deze 12 à 13000 nog steeds lopende
Bildtrenten. Had geldgebrek wegens hoge oorlogskosten de aflossing steeds verhinderd, na 1648 (Vrede van Munster) scheen de
tijd gekomen, de zaak ter hand te nemen en te trachten door deze
Renten af te lossen, de gehele opbrengst der Bildtpachten weer
in handen te krijgen. Om eens precies te weten, hoe 't stond met
1) S2d • 1645 fol. 17.
I) Id. 1647 fol. 13.
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die Bildtrenten, besloten de Staten 8 Oct. 1647 reeds, uit een
rapport van den Rentmr. Viersen verstaan hebbende, dat het
Comptoir der Dom. met over de 20.000 c.gl. jaarlijks bezwaard
was (hierbij waren dan ook een aantal praetense Renten begrepen:
uitbetaald werd ruim 12600 c.gl.), dat de Rentmr. van nu af geen
betaling van die renten zou doen, tenzij de principale constitutiebrieven (dus de koopbrieven) hem vooraf waren vertoond, en bij
weigering om deze over te leggen, geen betaling te doen tot nader
order van de Staten.
Het bleek nu, dat vele renten door vererving of verkoop in andere handen waren overgegaan niet alleen, doch daarbij ook dikwijls gesplitst. En van die gesplitste renten was dan natuurlijk
geen constitutiebrief aanwezig, van andere was die verloren geraakt. De Rentmr. Viersen vroeg dan ook 9 Maart 1649 aan 't
Mindergetal, de resolutie van 8-10-'47 bovengenoemd nader te
willen interpreteren, "dewijle vele Renthen gespleten sijn en
iegelijck geen renthebrief kan exhiberen, wat in dien cas solde
wesen te doen neffens de voorsz. resolutie". Adressen kwamen
reeds bij de Staten in.
Intussen blijkt uit aantekeningen in marge van het reeds genoemde "Extract uijt de Rekeninge" van de Rentmr. B. van Loo
1579/80, dat in 1650 een 9-tal Bildtrenten zijn afgelost, en wel
Groep Ia no. 4, Ib no. 9; Groep I I no. 3 en 7 en de 2 renten gaande
uit 't Koll. Kruisland ; Groep IJ I no. 13 en 14, terwijl ook een
rente van 1000 c.g. van de erven P. van Daelen toen afgelost
moet zijn. Samen dus ten bedrage van 1448-15-0, zodat er jaarlijks nog uit te betalen bleef 11.195-6-7.
Na den Vrede van Munster rezen er weer moeilijkheden over de
vroeger ingehouden renten van "Spaansgezinden", die nu trachtten hun rente weer erkend te krijgen, dikwijls door te adresseren
aan de St. Generaal. Daarom zonden Ged. Staten 22 Febr. 1653
aan een der Friese afgevaardigden te Den Haag (Or. Joachim
Andreae) "alle stucken ende munimenten, streckende tot defensie
van de praetense Bildtrenten" van d'erfgenamen van Caspar de
Robles (een rente van 2000 c.gl.), de Fuggers (18.000 c.gl.),
d'erfgen. van Pieter Boymer (2000 c.gl.), die van Grobbendonck
(1300 c.gl.) en P. van Daelen (550 c.gl.).
Met ijver werkten de Staten door, en 14 Febr. 1656 volgde de
belangrijke resolutie, dat alle Bildtrenten ten spoedigste zouden

worden afgelost, volgens de daartoe over te leggen constitutiebrieven.
Het Comptoir der Domeinen - zegt die resolutie - is bezwaard
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met een schuld van 173.000 c.gI. tegen 61/,% (den penn. 16; dat
wijst op een bedrag aan lopende renten van nog ± 11.000 c.gl.),
hetwelk daardoor onmachtig wordt gemaakt te dragen de lasten
op dat Comptoir eigenlijk behorende. Anderzijds zijn in verschillende comptoiren thans "enige penningen" over, "die wij niet
anders als tot ontlastinge en soulagement van onse goede Ingesetenen begeren t'emploieren". Binnen 3 weken reeds kunnen de
houders van Bildtrentebrieven betaling ontvangen. Ged. St. worden belast met de uitvoering van het besluit. Na Mei 1656 mag de
Rentmr. geen betaling van Bildtrenten aan iemand ter wereld
meer doen.
Reeds 16 Febr. wezen Ged. St. hun medeleden Roorda, Burum
en den secretaris Viersen aan als commissarissen om met den
Rentrnr. en de 3 Provinciale Ontvangers in overleg te treden omtrent de manier van betaling der afkoopsommen. Reeds na enige
dagen kwam het rapport dezer commissie, waarmee Ged. St. zich
21 Febr. verenigden. Het bevatte de beschikbare bedragen in de
verschillende Comptoiren, benevens concepten van missiven en
acten aan de in- en uitlandse "Rentiers", kwitantiën, etc. Den
20 Mrt. 1656 opperden Ged. St. bij de Staten hun vrees, dat door
de strenge bepaling, dat slechts tegen overlegging der authentieke
constitutiebrieven de rente afgelost kon worden, de Provincie in
verscheidene proceduren kon worden gewikkeld en daardoor
aanmerkelijke schade zou komen te lijden. De Staten hielden
echter voet bij stuk: 28 Maart 1656 kwam een nieuwe Statenresolutie af: geen uitbetaling van kapitalen noch renten dan tegen
overlegging der principale constitutiebrieven, in conformité met
hun resolutie van 8 Oct. 1647. De kapitalen en interessen van hen,
die geen brieven konden overleggen, of die voor Mei '56 geen betaling hadden ontvangen, zouden worden geconsigneerd onder een
Raadsheer van den Hove, door den Procr. Gen. aan te wijzen, op
kosten van den belanghebbende en buiten bezwaar van 't Land.
De Raadsheer zou slechts tegen overlevering der constitutiebrieven en in tegenwoordigheid van den Proc. Gen. en den Ontvanger de geconsigneerde penningen mogen laten lichten.
Des anderen daags (29 Mrt.) wezen de Staten nog uit elk Kwartier 2 Heren aan om met de genoemde Commissarissen uit Ged.
St. (Roorda en Burum) een onderzoek in te stellen in de oude en
nieuwe Domeinrekeningen omtrent enige Bildtrenten, die ofschoon vroeger geconfiskeerd, later toch uitbetaald werden, of
hoger uitbetaald dan voorheen. Zij kwamen in April met hun on-
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derzoek gereed en verzochten 26 April Ged. St. om de Staten
tegen 5 Mei bijeen te roepen om hun rapport te kunnen uitbren- .
gen. Dit geschiedde.
Tegen die bij resolutie van 28 Maart bepaalde consignatie der
kapitalen en intressen onder een Raadsheer van den Hove rees
verzet; veel liever lieten de Rentehouders de kapitalen ter aflossing bestemd, onder de Provinciale Ontvangers berusten,
zelfs zonder interest te begeren, totdat zij hun brieven gevonden
zouden hebben. De Staten stonden dit toe bij resolutie van 9 Mei
1656, mits dit verzocht werd aan Ged. St. en mits na Mei '56 geen
rente meer zou worden gepretendeerd.
Die Rentehouders, die hun constitutiebrieven konden overleggen, kregen allen omstreeks Mei 1656 hun Bildtrenten afgelost
met de kapitalen, die daarvoor oorspronkelijk aan de Regering
van Karel V of Philips I I waren opgeschoten. In een "Staet 011
aenwijsinge van de afgeloste Bildtrenten", door den Rentmr.
Beyma opgemaakt, kan men ze vinden; vaak waren de bedragen
door een der Provinciale Ontvangers betaald 1). Deze 46 afgeloste
Renten beliepen tezamen 7096 c.g. lOst. en ze werden afgelost
met totaal ruim 113.800 c.g.; bijna alle waren gekocht tegen den
penning 16. Het zijn: Groep Ia. no. 1 en 2; Ib. no. 1,7,8,12, 14,
21, 22, 25 en 26; Ic. no. 5 en 11; Groep 11 no. 1,4,5,9, 10, 11,
13,14,16,17,18,19,20 en 21; Groep 111 no. 2, 6, 7,11,12,16,17,
18 en 19 (gedeeltelijk), benevens enige onderdelen van de gesplitste rentevanjasparvanSuyrick(GroepVIno.l). Deze "Staet
011 aenwijsinge" somt ook de nog niet afgeloste Bildtrenten op,
waarvan dus de constitutiebrieven niet konden worden overgelegd. Het waren er nog een 30-tal, ter somme van 3756-8-8,
terwijl de praetense Renten (Erven Grobbendonck 1300 c.g.,
juffr. de Robles 2000 c.g., P. van Daelen 550 c.g, de Fuggers
18000 c.g. en Ortel-Montpraet 2000 c.g; totaal 23850 c.g.) niet
meer worden genoemd.
Toen de Rekenkamer deze zaak ter controle kreeg, stelde deze
19 Maart 1657 aan het Mindergetal voor om, nu de aflossing der
Bildtrenten volgens de resolutiën der Staten van 14 Febr. en 28
Maart 1656 was geëllectueerd, totaal aan afgeloste kapitalen en
interessen ter somma van 121.659 c.g. (Zie boven: 113.800 c.g.
aan kap. plus 7096 aan jaarlijkse renten; die laatste post kwam iets
hoger, doordat sommigen 2 of meer jaar rente te vorderen had1) Statenarehief S4 (Commissiën) no. 7; perkam. omslag gemerkt P.eS.
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den), de overgeleverde constitutiebtieven bij elkaar in een boek
te doen binden en den Rentmr. Beyma nogmaals te gelasten (dit
was 23 Mei 1656 ook reeds geschied) van de afgeloste Renten een
generale Staet in een afzonderlijk boek op te maken en de ingeleverde Brieven aan de Rekenkamer te verantwoorden. De Staten
gaven 20 Maart 1657 den Rentmr. de bedoelde last: het gevolg
was de hierboven vermelde "Staet off aenwijsinge", die 21 April
1657 bij de Staten inkwam. Maar een band met de ingeleverde
constitutiebrieven is nergens te vinden.
Om nu de Renten, waarvan de constitutiebrieven niet meer
overgeleverd konden worden, zo maar zonder meer vervallen
te verklaren, vonden de Staten blijkbaar tenslotte toch wel wat
kras. Den 20 Febr. 1657 committeerden zij uit ieder kwartier 2
Heren om de zaak nog eens te onderzoeken en de ingekomen requesten te examineren, betuigende "dat wij Staten wel genegen
zijn, zonder quetsinge van 't Land, moderatie te gebruiken, ten
einde de Ingezetenen dezer Provincie op vertoon van authentieke
copieën, overdrachten of testamenten, betaling hunner Bildtrenten en kapitalen kunnen erlangen". Op het rapport dier Heren,
volgde dan 20 Maart 1657 een Statenresolutie, waarbij de Rentehouders nog tot I Nov. '57 de gelegenheid kregen hun constitutie-brieven in te leveren bij de voorn. commissie. Voorzover men dat
niet kon, werd de Commissie gemachtigd met zodanige Rentehouders "op lijck ende ongelijck te mogen transigeren (si volent)
op ons welbehagen" en daarvan aan de Staten rapport te doen
"om bij ons alsdan daerop eyntlicken gedisponeert te worden soo
wij verstaan sullen te behooren" . Dit geschiedde en van haar
moeizame onderhandelingen met de Rentehouders bracht zij
rapport uit aan de Staten, die daarop 18 Maart 1659 besloten,
het door hun Commissarissen met de betrokkenen aangegane
accoord goed te keuren en diensvolgens aan die Rentehouders
door den Rentmr. te doen uitbetalen 3/, deel van hun kapitalen
echter geen interessen na Mei 1656. De resterende 1/, part konden
ze ontvangen (óók zonder interest na Mei '56), wanneer ze de
principale constitutiebrief of authentieke copie daarvan konden
overleveren. "Ende soo jemant van bovengeschreven Bildtrenteniers onwillich mochte wesen met dese onse gratieuse resolutie
ende consent haer te laten contenteren, daertegens belasten wij
onse Ged. de n , Rentemeister ende Ontvangers te executeren onse
vorige resolutiën" (waarbij dus die renten, waarvan de constitutiebrieven niet konden worden overgelegd, niet afgelost noch verder uitbetaald zouden worden).
8

114
Ingevolge deze "gratieuse" resolutie blijken dan de volgende
Bildtrenten met 3/4van de oorspronkelijke koopsom afgelost te
zijn: Groep Ia. no. 5; Ib. no. 3, 4 en 5; groep 11 no. 12; groep 111
no. 1, 5, 9 en 15, benevens een onderdeel van de rente van Jaspar van Suyrick. Bij de onderhandelingen met de Commissie
hadden de bezitters - bij gebreke van de principale brieven of
authentieke copieën - koopbrieven of testamenten e.d. overgelegd, waaruit hun eigendomsrecht kon blijken. Deze stukken
bevinden zich nog in 't Staten archief 1). De mij toegestane ruimte
laat niet toe, hieruit iets aan te halen.

Over sommige Bildtrenten zijn nog afzonderlijke Statenresoluties
gevallen:
1°. Zo beslisten de Staten in de reeds genoemde resolutie van
20 Maart 1657, dat de Rente van Come/is WilLems (Bonteman)
opter Bildt, groot 171-8-41 / 2 (Groep Ic no. 3), door den Rentmr.
Beyma kon worden afgelost met 2742-14-0 (den penn. 16) aan
Theodorus Keth c.s. bij overlevering van de authentieke copie
van de koopbrief en de principale overdrachten met behoorlijke
kwitantien door alle mede-participanten getekend. (Deze uitbetaling vinden we .in de Rekening van een jaar Propijn 1656/57,
door de Bildtpachters voor de verkregen nieuwe inhuring te
betalen 2): de koopsom plus de rente tot 1 Mei 1656).
2°. De Rente van 42 c.gl. jaarlijks aan de stad Franeker betaald "als gesuccedeerd in 't recht van 't Cruyssebroedersclooster"
aldaar, "verstaen wij (Staten) dat aen ons is vervallen, in het
recht der Cloosteren gesuccedeert sijnde, te meer wij het Cruyssebroedersclooster (sijnde d' Academie) van alle tijden tot onsen
laste hebben onderholden, daerom wij oock tot de profijten ende
opcomsten van dien sijn gerechticht". Deze Rente werd dus vervallen verklaard, ook bij resolutie van 20 Maart 1657.
3°. Bij diezelfde resolutie werd beslist over een Bildtrente van
75 c.g. competerende de erven van Dr. Pijtter Fritema (Groep I I I
no. 9). Deze rente, in 1578 geconfiskeerd, werd in 1588 weer voor
de helft erkend, omdat die door zijn vrouw Maria van Naarden
voor de helft mede gekocht was; doch in 1591 e.v. weer, op blote
kwitantie der erven, geheel uitbetaald, zonder daaromtrent enige
reden te geven. Daarom bevalen de Staten 23 Mei 1656 hun
Rentmr. om slechts de helft dier rente af te lossen en de andere
helft niet eerder, dan bewijs kon worden overgelegd, dat die halve
rente van de confiscatie was ontheven. Dit bevel werd bii resol.
van 20 Maart 1657 herhaald. Maar de bovengenoemde Commissarissen hebben ook met deze erven geaccordeerd en zo kregen
ze volgens de gracieuze resolutie van 18 Maart 1659 hun Bildtrente afgelost met 3/4van het totale bedrag of 900.

t

1) s. afd. 4 (Commissiën) port. 7.
2) Archief Rekenkamer R 56d (1).
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4°. Omtrent de rente van de Wed. Focco Rommerts (Juffr.
Aleida v. Ruvenoord) bepaalde de Statenresolutie van 20 Maart
1657, dat deze ('t was een onderdeel van de Rente van jaspar
Schetz, Groep I I I no. 10 e ) bij overlevering van de principale
koopbrief kon worden afgelost "mits kortende de onbehoorlijke
interessen, die de Wed. of haar voorgangers boven de 7% hadden
genoten". Al eerder was daarover kwestie geweest 1). Deze renten ware n nl. gekocht tegen den penn. 12 en deden dus 81/ 3 % rente, terwijl zowat alle andere, gekocht tegen den penn. 16, een
rente gaven van 61 / 4 %. De Wed. kon evenwel geen constitutiebrief overleggen, waaruit dit bleek en daarom was de aflossing
door den Rentmr. geweigerd; de achterstallige rente (die was
enige jaren ingehouden) werd wel betaald. Toen is bij Resolutie
van Ged. St. dd. 24 Maart 1660 een eind aan de kwestie gemaakt:
bij accoord werden de achterstallige renten tot 1 juni 1658 verrekend. De hoofdsom, groot 7200 c.gl. stond geconsigneerd onder
den Raadsheer Harinxma; de Wed. kon dit bedrag laten lichten
door haar broer als gelastigde "so haest die behoorlijck geblijck
sal hebben gegeven dat het capitael aen hem secure buyten arresten ende swaricheyt sal konnen worden betaeJt". Dit zal toen
eerlang wel gebeurd zijn: men hoort er later niet meer van.
5°. Over een 4-tal renten, in den loop der tijden alle vererfd
op juffr. jacomina van Roorda (Groep Ib. no. 2, I I no.2, I I I no.
3 en 8) ontstond een kwestie tusschen haar erfgenamen. Ged. St.
gehoord het rapport van hun medelid Grovestins, gecommitteerd
om partijen te verstaan, besloten 20 juni 1656 den ontvanger
Walrich te machtigen om de erven van juffr. jac. v. Roorda in
conformité van haar testamentaire dispositie, uitbetaling te doen
tot een bedrag van 5600 c.gl. wegens hoofdsom dezer 4 renten
nl. 16 x (50 + 50 + 125 + 125) c.gl. Aangezien deze renten in
de resolutiën van 20 Mrt 1657 en 18 Mrt 1659 niet meer worden
genoemd, mag men aannemen, dat de aflossing vóór 20-3-57 is
geschied.
6°. Viglius van Ayta had bij testament zijn Bildtrenten van
350 en 650, of samen 1000 c.gl. besproken tot onderhoud van een
Armhuis in zijn geboorteplaats Swichum. In 1579 hadden de Staten omtrent deze renten, die aanvankelijk "bij Sijn Exc. (= Oranje) sijn geroyeerd om mede totten gemene sake uytgelecht te
worden' , besloten voor goed an te zien, dat deze 1000 c.gl. jaarlijks voor het genoemde doel zouden worden uitgekeerd. De
administrator van het Armhuis moest jaarlijks aantonen, dat
ze "nae conformiteit van den testamente van Heren Vigly voorsz,
deugdelijcken sijn geëmploiëert", door zijn rekening over te leggen aan Ged. St. De Staten verklaarden zich bij resolutie van
23 Mei 1656 met de regeling van 1579 accoord; het kapitaal van
deze renten, zijnde 16000 c.gl. zal niet afgelost en de rente doorbetaald worden aan het Armhuis, mits aldaar mannen en vrouwen van de Gereformeerde religie werden onderhouden, na het overJ) Zie bv. Resol. Ged. St. 27 April 1654 en 2 Juni 1654.
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lijden der tegenwoordige (Viglius was nl. Roomsch geweest). Het
gaf nog enige moeite, dat de constitutiebrief niet meer overgelegd kon worden 1), maar men hield zich ten slotte aan het bovenbepaalde: deze Renten werden niet afgelost, maar bleven jaarlijks uitbetaald ten behoeve van 't Gasthuis, mits aan Ged. St.
rekening en verantwoording doende van de administratie.
7°. Zo ging het ook met de oude renten, die voorheen de geestelijken van Wier, Berlikum en Beetgum ontvingen (Zie bI. 102) en
waaromtrent Ged. st. 26 Febr. 1659 besloten, op verzoek van de
predikanten dier 3 dorpen om hun toe te staan deze Bildtrenten,
die ze nu reeds over de 150 jaren zonder enige onderbreking
hadden genoten, jaarlijks uit handen van den Rentmr. der Domeinen te blijven ontvangen als voor dezen, dit verzoek te accorderen 2); Wier ontving jaarlijks 27, Berlikum 48 en Beetgum 12
c.g!., samen 87 c.g!.

Zo vinden we dan in de BiLdtrekeningen van 1656/57 e.v. geen
uitgaven meer van Bildtrenten. De volle pachtopbrengst van de
BildtJanden komt nu in ontvang, ter somme van 36.075-3-3; de
h.uren van de vrijgekochte Aytakavel zijn hierin begrepen. In de
gewone Domeinrekening vinden we nui1660/61 e.v.) onder de uitgaven de Renten aan de predikanten van Wier, Berlikum en
Beetgum tot 87 c.gl., benevens de 1000 c.gl. aan 't Gasthuis te
Swichum. De Heren van de Rekenkamer en hun secretaris ontvingen ieder 50 c.gl. (samen 250 c.gl.) "ter sake besoignes en vacatiën gevallen over de Staet van de afgeloste Bildtrenten" 3).,
De Rentmeester en de Ontvangers genoten van alle afgeloste kapitalen I % en hadden er dus een finantiëel extraatje mee.
Slechts onafgelost waren gebleven enige praetense Bildtrenten, die
van Jaspar Schetz erven 1300 c.gl, Caspar de Robles erven 2000
c.gl, Pauwels van Daelens erven 550 c.gl., de Fuggers 18000 c.gl.
en die van Ortel (later Otto v. Egmond c.s.) 2000 e.g.
Vooral de er/gen. van Pauwels van Daelen hebben de Staten nog
heel wat moeite bezorgd. Nadat reeds aanstonds in 1579 de
uitbetaling dezer rente van 550 c.gl. had opgehouden, wendd en
de erfgen. zich 22 April 1656 tot het Hof v. Fr!. met een request,
dat de Staten gedagvaard mochten worden om hun hun Bildtren-·
ten van 550 c.g!. 's j aars te doen uitbetalen, te meer daar de andere onderdelen van deze rente, oorspronkelijk groot 4000 c.g!.
in totaal, wèl werden uitbetaald, ofschoon op dezelfde cons titutiebrief berustende. De oorzaak schijnt geweest te zijn, dat op
deze rente van 550 c.g. toen niet was verzocht en verkregen de
I) Zie Resol. Ged. St. 8 Nov. 1656 en 6 Febr. 1658; en Statenresol. van 20
Febr. 1657 en 20 Maart 1657.
I) Zie ook Chbk. V bI. 618.
') Rentmr. Rek. der Dom. 1656/57.
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approbatie der toenmalige Staten v. Frl. Het Hof verzond dit
request, met zijn dispositie daarop gesteld, aan Ged. St., die
daarop 25 April '56 het Hof verzochten zich van verdere dispositie in deze zaak te onthouden. Het werd een hele bevoegdheidskwestie tussen Hof en Staten, waarop we hier natuurlijk
niet ingaan. De Staten stonden op het standpunt, dat de dispositie over de Domeinen alleen aan hen stond, zonder daarover in
rechte te kunnen worden betrokken, en verboden bij resol. van
28 Nov. 1657 het Hof expres, verder vervolg te geven aan deze
proceduren tegen de Staten, noch daarover enige acten van recht
te laten passeren 1). Intussen hadden de erfgenamen zich ook
tot de Staten zelve gewend met een request om te mogen accorderen. Hun oorspronkelijke eisch: 8800 c.gl. hoofdsom (immers 16 x 550 c.g.) benevens 42.900 c.g. van 78 j aar rente
(van 1579-1656r, of totaal 51.700 c.g. met de kosten, werd na
langdurige en moeilijke onderhandelingen in het Mindergetal 2)
teruggenomen en eindelijk konden de Staten 3 April 1658 met
den agent der Erven Van Daelen (Lovijs Doncker) accorderen:
de Rente zou met 8800 c.g. worden afgelost tegen overlegging
van de principale constitutiebrief.
Ook met de Erven van jaspar Scheiz (Baron van Geulx, graaf
van Erpecum etc.) is het nog tot een schikking gekomen. Genoemde Baron verzocht in een lange rem onstrantie met vele
bijgevoegde stukken, dat de Staten van Frl. gelieven mochten
te betalen zijn kapitaal van een Bildtrente, in 1561 door Koning
Philips I I geconstitueerd ten profijte van jaspar Schetz, Heer
van Grobbendonck, ter somme van 1300 c.gl. 's jaars, met de
interessen van dien, of commissarissen aanwijzen om met hem te
onderhandelen 3). Dit geschiedde: 17 Mei 1661 rapporteerden de
aangewezen commissarissen aan Ged. St., dat zij na lange en
veelvuldige disputen, met den gelastigde van Baron van Geulx
v'aren overeengekomen, dat hij voor al zijn praetensen van kapitaal en interessen zou genieten 25.000 c.gl. in totaal. (De hoofdsom bedroeg tegen den penn. 12 12 x 1300 = 15.600 c.gl., daarbij dus een kleine 1O.OOOc.g. aan rente, dus ruim 7 jaar, wat niet
veel was). Ged. St. keurden dit accoord goed en gaven den Rentmeester Beyma last tot uitbetaling. Inderdaad vinden we op de
Rekening van een half jaar Propijn, door de Bildtpachters Pet ri
1661 opgebracht 4), ingeleverd bij de Rekenkamer 2 Dec. 1661,
een uitgaafpost van 25.000 c.gl. tot aflossing van deze Bildtrente
van 1300 c.gl. 's jaars, volgens resolutie van Ged. St. van 17
Mei 1661, betaald aan den Heer Wolter Francois Baron van
Geulx etc. tegen inlevering van 3 constitutiebrieven.

Van de praetense Bildtrenten van Caspar de Robles, de Fug1) Zie ook nog de Statenresol. van 19 Febr. 1658.
2) Zie de Journalen van 't M .Getal M' op ]3 Febr. en 3 April 1658 bv.
8) Journaal M. Getal M' 29 Maart 1660.

') Archief Rekenkamer R 56d (2).
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gers en die van Ortel (Van Egmond-Boymer) verneemt men later
nooit meer iets; alle andere waren nu geliquideerd.
Hiermee was dit lastige en nog nooit onderzochte stukje
"Bildtgeschiedenis", dat inmiddels wel goeddeels buiten de
Bildtlieden .omgegaan zal zijn, ten einde.
Bij dit artikel behoort nog een tabellarisch Overzicht van alle
Bildtrenten, waarin ook de diverse overdrachten bij verkoop of
vererving zijn aangegeven, doch dat thans, wegens gebrek aan
ruimte, niet opgenomen kan worden.
Giekerk, April 1947.

De Klokstraat te Leeuwarden en de klokken
van de Nieuwetoren
door Prof. Dr.

G. GOSSES

In Rondom de Oldehove, Geschiedenis van Leeuwarden en Frits4>
land door de Leeuwarder Geschiedenis-commissie (Leeuwarden
1938) geeft C. Andriesse op p. 258-280 een "Verklarende lijst
van straten, bruggen, enz. in Leeuwarden en Huizum" .. en zegt
daarin op p. 269 van de "Klokstraat: Heeft sedert 1884 een pleintje waar, tot dat jaar, de oude Sint-Jacobskapel met de westelijk daarvan gelegen Nieuwetoren, een Klokkentoren, stond.
Naar deze klokkentoren is deze straat waarschijnlijk genoemd.
Hier moet "westelijk" volgens mij "oostelijk" wezen. Want de
Nieuwetoren stond op de "oost"hoek van de Klokstraat en de
Sint Jacobskapel dus westelijk daarvan, de kant uit naar de
St. jacobsstraat. Zo staat het ook op een kaart van Lewardvm Occidentalis FrisÎae Opp(idum)" van ± 1550, die men
vinden kan in W. Eekhott, Geschiedkundige beschrijving van
Leeuwarden enz. I (Leeuwarden 1846) tussen p.208 en 209 en
nog duidelijker op de bekendere kaart van Sems en Bastius van
1603: ib. I I tussen p. 32 en 33. - Is de Klokstraat nu naar de
klokkentoren benoemd? - Het is de mening die ik steeds heb
horen verkondigen. En het komt inzover ook goed uit dat wij
voor tijden zonder stedelijke uitbreidingsplannen met dikwijls
al te voren benoemde straten hier dan een voorbeeld zouden
hebben van een langzamerhand groeiende en geenszins te voren
ontworpen straat die haar naam zou hebben gekregen naar een
bekend gebouw aan het begin, zoals ook bij de Minnema-,
de Amelandsstraat, de Uniabuurt, de Droefstreek enz. Een
bedenking die men zou kunnen hebben is, dat indien de
naam der straat van de Twaalf klokken van het carillon dat in
de Nieuwetoren hing, afkomstig is, men toch eigenlijk van
een Klokkenstraat zou moeten spreken. Dit is misschien
een taalkundige spitsvondigheid waaraan het volk zich niet
stoort, en die misschien ook daarom niet opgaat, omdat één
van de Twaalf klokken, de grootste, de beroemdste, de Leeuw,
z~als hij volgens het opschrift wordt genoemd (" Jure Leo dicor"),
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die de uren aftelde ("dinumerans horas"), de slagklok dus,
door wie met zijn vervaarlijk gebrul ("rugitu horrisono") van
rondom de burgers voor de brand in de wapenen worden gedreven
("vndique ciues ad flammas coguntur ad arm as") desnoods aan
de straat zijn naam heeft gegeven. - Eekhoff denkt bij Klokstraat
ook aan de klok(ken) van de Nieuwetoren. Hij spreekt althans
(ib. I, p. 169) van de "sedert (sc. sedert de bouw van de toren)
alzoo genoemde Klokstraat." - Toch zet Andriesse bij zijn
notitie een twijfelend "waarschijnlijk". En ik geloof dat dat zeer
op zijn plaats is. De oorsprong van de naam is m.L een andere.
Toen de toren gebouwd werd, was de naam er al. Wij hebben dus
vast te stellen: I wanneer de toren met de klok(ken) gebouwd is
en I I wanneer de naam van de straat opgekomen moet zijn.
I Op de eerste vraag heeft Mejuffrouw R. Visscher, De archieven
van het St. Anthonij-gasthuis te Leeuwarden, 1425-1813 (Leeuwarden 1921) op p.58 al een antwoord gegeven: "tusschen 1534
en 1541". In het laatste jaar is "de Leeuw" gegoten. Zo staat het
op de klok zelf: "Cornelius Waghenus Me fecit MCCCCCXLI"
(Eekhof! I, bI. 331). Maar van 1534, de terminus a quo, geeft de
schrijfster geen verklaring. Wij zullen even moeten controleren
en maken daarbij ten dele gebruik van Schrijfsters eigen materiaal. - In 1466 kochten een zekere Hille van Zwolle en haar man
.. een huis met toebehoren "in der Hagerstreta ... bi da post."
Deze localisering in de koopbrief, die men onder nr 33 kan vinden
in Oorkonden der geschiedenis van het Sint Anthonij-gasthuis te
Leeuwarden (Niet in den handel 1876), is wat vaag. Ondubbelzinnig blijkt er alleen uit dat het huis gelegen moet hebben vlak bij
de Poststraat. Maar alle onzekerheid verdwijnt, wanneer wij in
dorso de notitie lezen" Fan hu us als Sinte jacob Cappil." Daaruit volgt dat deze oorkonde, gelijk zovele andere van het St.
Anthonius-archief, afkomstig is uit dat van het geIncorporeerde St. jacobsgasthuis, dat het huis dus stond op het ter rei n
van het r a a t s t gen 0 e m d e ges tic h t - en dat het
was ingericht tot een kapel. Zo staat het ook in de fundatiebrief
van 1478 (oorkonde nr. 54), nl. dat dezelfde Hille van Zwolle
haar huis had bestemd "dat foerhws tot eene Capellen ende dat
afterhuws tot een gasthuws" "In der Hagerstreta bi da post"
betekent dus - nu weten wij het precies - : in de Hoogstraat
tegenover de Poststraat op de hoek van de Klokstraat aan de
kartt van St. jacob, d.i. aan de zuidzijde. - En juist daar heeft
de stedelijke overheid de Nieuwetoren laten bouwen. - Dat kan
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dus niet eerder gebeurd zijn dan toen zij over die hoek de beschikking kreeg tengevolge van de ordinantie van Karel V van 1531,
waarbij armenzorg overheidszaak werd en het St. jacobshuis,
dat volgens de fundatiebrief een armenhuis was, werd opgeheven.
M. i. behoeven wij met de terminus ante quem non van de
bouw van de toren niet verder dan 1531 terug te gaan. Mogen wij
die datum misschien nog een paar jaar vooruitschuiven tot 1533
toe, daarbij overwegende dat de mágistraat wel niet eerder tot
de bouw zal hebben besloten dan hij zekerheid had, dat de Oldehove niet zou worden afgebouwd? Of bestond die zekerheid zelfs
in 1534 nog niet, aangezien in een testament van dat jaar van
Burgemeester Pieter jansz. Auckama nog gelden voor St Vitus
de patroon van Oldehove, worden bestemd (Eekhotf o. c. I p. 330)?
Zo zou ik tot hetzelfde jaar komen als Mej. Visscher. Het lijkt
mij toe dat wij nu met verschuivingen op grond van vermoedens
maar niet door moeten gaan en de bouwheren van de Nieuwetoren behoorlijk tijd moeten gunnen voor plannen, berekeningen
en uitvoering en bedenken dat wij hun hierboven al de voltooiing
in 1541 hebben opgelegd. Zo'n hoge, zo'n sierlijke toren - vgl.
b.v. het gezicht er op in R. Visscher, Leeuwarden van 1846 tot _
1906 ('S Gravenhage 1908), p. 123 1 ) - is niet in een vloek en een
zucht bedacht, ontworpen en afgebouwd.
I I Korte tijd na de jaren van de torenbouw wordt de weg
langs de noordzijde van Sint jacob Kloksteich of Kloksteige
genoemd (Visscher, Archieven enz., p. 52 en 58). Wij lezen in
oork. 175 (1562), p. 483: "jacob Roeper heeft voor den thijt van
deesen jaere mede om goodswillen bewoont een camer, staende
in de Clocksteeghe." Het was toen natuurlijk nog een ongeplaveid pad.
Uit veel vroegere tijd is een zogenaamde "ferdban", d.i. een
eigendomsbevestiging, welke Oldermannen, Schepenen en Raad
van de stad Leeuwarden .verlenen aan een pastoor te Wirdum
op een "steed ther klocka, mitta erftersteeden ende kameren,
deer op den steed staed, Iidzende op der selff hirna alsma wther
Hagastreta gheet oppa Waerd, Remka ende Beatris syn wyff
nestleggeren oppit swd, mey alsyn tabyheer" (oork.76). - Dit
Oudfries behoef ik, dunkt mij, niet te vertalen; misschien alleen
"op der selff hirna," d.L volgens mij ,precies op de hoek' (cf.
lat. ea ipsa causa beIIi fuit, in ipsis ripis e. dgl.). Het blijkt dus
1)

vgl. ook Sljucht en Rjucht XL, p. 152.
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dat men toen (1493) een rechtstreekse verbinding had tussen
Hoogstraat en Weerd. En zo staat het ook op het bovengenoemde kaartje van ± 1550, waar ik onderstaande situatie-tekening
uit overneem.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nieuwetoren
Sint jacobskapel
Sint jacobsgasthuis
Hoogstraat
Sint jacobstraat
Eerden Walt je

7. Kloksteeg
8. Weerd
9. Ter Klokke
10. Thys vleeshouwer
11 . Remka en Beatris

12.
13.
14.
15.
16.

Nieuwestad
Nauw
Brol
Poststraat
Kelders.

In 1550 en daarvóór loopt men dus van de Hoogstraat (4)
door de Kloksteeg (7a) met links de Nieuwetoren (1), de St.
jacobskapel (2) en daarna kamers van het jacobsgasthuis (3);
kruist de St. jacobsstraat (5); gaat rechtdoor alweer de Kloksteeg
(7b), nu het Mariannestraatje, in, komt uit op het Eerden- (= Heren-) walt je (6) - toen water; gaat over een bruggetje en dan
door het derde stuk van de Kloksteeg (7 c), thans de tuin van het
vroegere Instituut Poutsma, later van het Oldburgerweeshuis
en door dat gebouw zelf, dat er niet was en komt uit op de
Weerd (8). Nu komt het er op aan de hoek waar Ter klokke in
1493 staat te vinden met de woning van Remka en Beatris als
naastligger op het zuiden. Het pad dat wij hebben gelopen met
al die kruisende paden heeft vele hoeken. Alle hoeken aan de
noordkant vallen af, want daar zijn geen naastliggers op het zuiden. De zuidhoeken bij Hoogstraat en Sint jacobsstraat vallen
ook af, want daar is men in 1493 op de gerechtigheid van het
Sint jacobsgasthuis. Er blijven nog vier zuidhoeken over: één bij
de St jacobsstraat, twee bij het Herenwaltje en één bij de Weerd.
Van deze vier kunnen wij alleen zeggen dat de eerste drie waarschijnlijk niet bedoeld worden, want in de oorkonde staat "als
men uit de Hoogstraat gaat op de Wee r d". Volkomen zekerheid hebben wij nog niet. Maar die krijgen wij uit een oorkonde
van twee jaar vroeger (1491), nr. 72 .. Daar is in den beginne
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sprake van een "steed to Leowerd 1) ... lidzende op ten hoe ck
fan d a e W a e r d, alder nest Thys f1asckhouwers hws, deer,
Thys hat meckie leten '" " En verderop in dezelfde oorkonde
staat: "Ende so seitma dat dy steed forscr. heten is dyo steed
ter klocka". Nu hebben wij zekerheid. Ik had dit laatste natuurlijk wel onmiddellijk kunnen zeggen, toen ik al die hoeken begon
te schiften. Maar het geeft een gevoel van veiligheid als men
ziet dat de laatste oorkonde juist antwoord geeft op een vraag
die de andere wel zowat maar niet afdoende beantwoordt. Ter
klokke stond dus in het laatst van de l5e eeuw in de Kloksteeg
als eerste huis vanaf de Weerd met het front naar het noorden;
niet naÇlr het westen; want dan stond het in de Weerd en dat
had de schrijver van 1493 ons dan zeker wel medegedeeld.
Of de steeg toen haar naam al had? Waarschijnlijk niet, waar
beide oorkonden deze niet noemen en dus voor de localisering
van Ter klokke nogal omslachtig moeten zijn. Moeten? - oorkonde-schrijvers worden gewoonlijk per regel betaald en willen
ook wel eens wat extra's verdienen. - De achtersteden en kamers
die bij Ter klokke behoren, staan dus langs de Weerd, naar het
zuiden, de kant uit naar de Nieuwstad, misschien aan de Gloppe
toe, waar de gerechtigheid van Remko en Beatris begint. De
andere naastligger van Ter klokke bevond zich dus in de Kloksteeg en zal naar alle waarschijnlijkheid het huis van Thys vleeshouwer zijn, dat deze zelf heeft laten zetten (vgl. boven); een
nieuw huis dus, het tweede vanaf de Weerd, toen het pad naar de
Hoogstraat dus wat meer op een steeg begon te lijken en de naam
Kloksteeg langzamerhand kon opkomen n a a r het eer s t e
h u iso P d e hoe k, d e h u i sst ede Ter k 10k k e.
Voor de naamgeving van de Klokstraat heeft de huisstede
Ter klokke de oudste rechten en - onderget. wijst nogmaals op
de straatnamen Minnema-, Amelandsstraat, Uniabuurt, Droefstreek, Poststraat - grotere kansen.
1) er staat Liowerd; deze en andere afwijkende schrijfwijzen berusten op
eigf'n collationering der Hss.

Boekbesprekingen
Dr. I. H. GOSSES, Verspreide geschriften, bezorgd door Dr. Mr. F.
Gosses en Or. J. F. Niermeyer. Wolters uitgevers-mij. N.V.,
Groningen, 1946.
Wij hebben Gosses nog gekend in zijn Leeuwarder gymnasium-tijd,
's morgens van de trein komend uit zijn geliefd Dokkum. Hij viel soms
op door een vroeg ontwikkeld ernstig besef, wanneer wij onbewust
grapjes maakten over dingen, die hij "au sérieux" nam. Later ontmoette ik hem meermalen op de bestuursvergaderingen van de Vereniging voor Terpenonderzoek te Groningen. Dat was steeds een
welkome gelegenheid om hem te raadplegen over politiek historische
gegevens, betreffende de geschiedenis van Oud-Friesland.
In dit verband zijn verschillende van de geschriften van Gosses, die
nu zo statig en goed verzorgd, gebundeld voor ons liggen, steeds
van grote waarde geweest voor iemand, die vooral aandacht
schonk aan het nog weinig ontgonnen terrein van de historische
gegevens, die de bodem vondsten kunnen opleveren, maar begreep, dat voor de aan de elfde eeuw vooraf gaande periode, geen
enkel gegeven verwaarloosd mag worden en dat alleen op die wijze een
behoorlijk inzicht kan worden verkregen.
In het bijzonder was welkom de gedegen studie van Gosses over
"Merovingisch en Karolingisch Utrecht" (1910), waarin hij liet zien
hoe nà de "dark ages", die Romeins Nederland afsluiten, zeer vaag
een Middeleeuws Nederland zichtbaar wordt in het licht der geschreven historische bronnen, die weer druppelend beginnen te vloeien.
Deze nog steeds belangrijke studie missen wij node in de besproken
bundel, al moge een bepaald onderdeel nu verouderd zijn.
Overigens zijn wel de voornaamste studies opgenomen met zorgvuldig door de bezorgers aangevulde noten; terwijl een zeer belangrijke, volledige bibliographie een chronologische opsomming geeft,
ook van niet opgenomen werk, waaronder "Friesche jubileumlitteratuur" , inhoudende een uitvoerige beoordeling van de in 1927, ter
gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Friesch Genootschap verschenen publicaties.
Het is een monumentaal geheel geworden, vooral betreffende de
geschiedenis van Noord-Nederland in den Merovingischen en Karolingischen tijd, terwijl verschillende studies, als die over het FrieschGroningsch geld en "De Friesche hoofdelin~" nog verder gaan en
op de latere, historisch moeilijke, Friese mIddeleeuwen betrekking
hebben. Het zou te ver voeren om hier nader in te gaan op "De
oudste kern van het bisdom Utrecht", de "Deensche heerschappij in
Friesland" en verdere interessante onderwerpen, die bepaalde facetten
van de geschiedenis van Friesland behandelen.
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Algemeen is alleen de "Friesische Geschichle", eind 1930 verschenen
in de bundel "Die Friesen". Zuiver politieke geschiedenis en dan
nog alleen geput uit litteraire bronnen. In 22 bladzijden kon slechts
een zeer beknopt en wat schraal overzicht gegeven worden, beginnend
met de Romeinse tijd en eindigend met de 1ge eeuw. De eerste tien
eeuwen vergden nauwlijks meer dan vier paginas, met een lacune, die
loopt van circa 300 n. C. tot het eind van de 7e eeuw. Lange eeuwen,
waarin heel wat kon geschieden en, blijkens het terpenonderzoek
ook is geschied. Gosses stond meer sceptisch tegenover de resultaten
van dat onderzoek, dan zijn collega Borchling, in diens bijdrage
"Zur Einführing", in diezelfde bundel. Nà 1930 zijn er belangrijke
resultaten bij gekomen.
Ten slotte twee opmerkingen. Gosses laat de Friezen in het licht
der historie treden in het jaar 14 vóór Chr., bij de vloot-expeditie van
Drusus. Die expeditie had plaats in het jaar 12 v.C. Dan vermeldt
p. 128, uit het leven van den zendeling Anskar, het bekende verhaal
van de christelijke vrouw Frideburg, die G. in Denemarken laat
leven, hetgeen Birka in Zweden moet zijn, wat voor de handelsgeschiedenis van Dorestad niet zonder belang is.
BOELES

Het Koninkrijk Friesland in de vijftiende eeuw, openbare les gegeven bij de aanvaarding van het ambt van lector in de Middeleeuwsche geschiedenis aan de Rijksuniversiceit te Groningen op 22 October 1946 door DR. A. G. JONGKEES. Groningen, J. B. Wolters 1946, 31 blz.
In deze openbare les onderzoekt schrijver de vraag op welke gronden de Bourgondische hertogen Philips de Goede (1419-1467) en
Karel de Stoute (1467 -1477) streefden naar de titel van Koning van
Friesland.
Als graven van Holland maakten zij aanspraak op Friesland, waaronder zij niet alleen verstonden het tegenwoordige Westerlauwers
Friesland, maar een gebied dat zich uitstrekte over N. Nederland en
N. Duitsland tot aan Lübeck en de Deense grens.
Historisch staat vast dat de Friezen in de eerste eeuw na Chr. een
soort koningen hebben gekend. Daarna zwijgt de geschiedenis tot in
de 7e eeuw weer genoemd worden koning Aldgislus of Aldgilsus en
diens opvolger Radbod, die door Angelsaksische schrijvers als koning,
door Frankische meestal als hertog wordt betiteld. Van de laatste is
vrij veel bekend, maar de aard van zijn koningschap blijft duister en
het is zelfs twijfelachtig of hij een Fries dan wel een Deen is geweest.
In de 8e eeuw wordt nog genoemd een hertog Bubo of Poppo, die in ,
734 aan de Bordine door Karel Martel werd verslagen en gedood en
met wiens nederlaag Westergo en Oostergo onder Frankische heerschappij geraakten.
.
Hoe zijn nu de Bourgondische hertogen er toe gekomen aanspraak
te maken op de titel Koning van Friesland? Uit de middeleeuwse kronieken kunnen zij de titel niet hebben gehaald want in deze wordt
Radbod steeds hertog genoemd. Er is echter één uitzondering. In een
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toen voor echt gehouden maar veel later vervalst gebleken kroniek
wordt gesproken van een koning Gondebald van Friesland die met
7000 krijgers op de tocht van Karel de Grote naar Spanje bij Roncevalles zou zijn gesneuveld en wiens graf met di e van vele andere heilige
martelaars te Belin in de Landes werd vereerd. Hoe de kroniekschrijver kwam aan deze koning Gondebald - een naam die Bourgondisch
klinkt en niet Fries - is onbekend. Maar op voetspoor van deze kroniek
vond koning Gondebald zijn weg in de middeleeuwse historiewerken.
De middeleeuwse Friese geschiedschrijving kent Radbod als een
boze overheerser uit Denemarken aan wiens macht door Karel de
Grote een eind werd gemaakt. Eerst in de 16e eeuw werd hij in Friesland beschouwd als de grote vrijheidsheld. Dat de Friese overlevering
aan de Bourgondiërs de grondslag zou hebben geleverd voor hun aanspraken is dus niet aannemelijk.
In Hollandse kronieken komt koning Gondebald al vroeg voor, terwijl onder invloed van Utrecht, waar de Angelsaks Bed a en de heiligenlevens steeds werden gelezen, de koningen Aldgils en Radbod hun
intrede deden in de 14e eeuwse kronieken. Latere Hollandse kronieken
vermelden veel meer Friese koningen.
Hoewel niet kan worden aangetoond dat de Hollandse overlevering
invloed heeft uitgeoefend op de Bourgondische aanspraken, aannemelijk is dit stellig wel. De hoofd bron voor deze aanspraken ziet de schrijver echter in de chansons de geste en ridderromans waaruit Philips de
Goede zich dagelijks liet voorlezen. Daarin kwamen een aantal van
elders onbekende koningen van Friesland voot. Daardoor kreeg de titel
koning van Friesland een vertrouwde klank in de late Middeleeuwen.
De uitkomst waartoe de schrijver komt is dus geheel in overeenstemming met de middeleeuwse geschiedopvatting, waarbij o.a.
overeenkomst van naam deed besluiten tot hi storische verwantschap,
zodat bijv. Phrygië "grif als het land van herkomst der Friezen" werd
beschouwd. Het feit dat én in de kronieken én in de literatuur de titel
Koning van Friesland voorkwam was voor de middeleeuwer voldoende
grond om aan te nemen dat deze titel rechtsgeldigheid bezat en dus
terecht door de hertogen van Bourgondië kon worden opgeëist.
Met de gebruikelijke toespraken eindigt de schrijver zijn rede die
wel geen nieuw licht werpt op de Friese geschiedenis maar een belangwekkende illustratie oplevert van middeleeuwse geschiedenisopvatting.
Or. C. J. ,GUIBAL

De grietenij Idaarderadeel, schets van de ontwikkeling van een
Fries plattelandsbestuur door M. P. VAN BUiJTENEN. Dokkum, Fa. J. Kamminga, 1947, 100 blz.
De schrijver van deze verhandeling, Bestuurslid van het Friesch
Genootschap, heeft door zijn functie aan het Rijksarchief kennis
kunnen nemen van het archief van de voormalige grietenij Idaarderadeel. Door de bestudering hiervan komt hij tot opvattingen aangaande
het ambt van grietman die ten dele afwijken van de tot mi toe gehuldigde.
In een eerste, inleidend hoofdstukje vat de schrijver samen wat
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er bekend is over 't ontstaan van de grietenij, van de naam en van
de plaats die de grietenij in Oostergo innam. ~it gedeelte..geeft geen
aanleiding tot opmerkingen of het moest al zIJn o~ te wijzen op de
overeenstemming tussen de naam Idaard afkomstig van Eedawerd
en de naam Aduard afgeleid van Adawerth.
De rest van de verhandeling wordt ingenomen door een beschrijving van het grietenijbestuur sinds de Middeleeuwen. Over het ontstaan van het ambt van grietman heerst nog veel verschil van mening.
Vast staat dat in 1242 voor het eerst de term grietman voorkomt
en dat deze term is afgeleid van het werkwoord greta dat groeten,
aanspreken in rechten, eisen betekent. Hieruit volgt dat het ambt
in wezen van juridische aard was.
Evenals echter overal in de Middeleeuwen de rechterlijke en bestuursfuncties door dezelfde gezagsdrager werden uitgeoefend, was
dit ook met de grietman het geval. Hij behartigde de verdediging
van zijn grietenij, zorgde voor waterstaatszaken, inde de belastingen,
enz. Hoe in de Middeleeuwen de grietman van ldaarderadeel werd
gekozen, is niet bekend.
Toen in 1498 Albrecht van Saksen zijn heerschappij in Friesland
vestigde, benoemde hij de grietmannen en dit is zo gebleven onder
de Habsburgers, tot de Friezen in 1576 zich bevrijdden van de Spaanse
heerschappij. De functie van grietman blijft rechterlijk en administratief.
Over de Saksische en Habsburgse tijd vertelt de schrijver vele
bijzonderheden die echter geen nieuws toevoegen aan het algemeen
beeld, dat wij van die tijden bezaten. Wel stippen wij er uit aan dat
de grietman in deze tijd, waarin er toch een macht boven hem stond
die hem ter verantwoording kon roepen, niet schroomde misbruik
te maken van zijn macht door zijn justitiabelen te onderdrukken en
afpersing en bedrog te plegen.
Op blz. 52 van dit gedeelte meent schrijver een correctie te moeten
aanbrengen in de tekst van zijn bronnen. De kosterij te Wartena
blijkt bezwaard te zijn met honderd goudguldens doordat de kosterdorprechter "ontrent hondert (goudguldens) mijn uitgeven dan
ontvangen" heeft. Bij "mijn" tekent de schrijver aan (vermoedelijk
meer). Deze correctie is onnodig. De koster heeft honderd gulden
minder afgedragen dan hij heeft ontvangen, zodat hij dit bedrag is
te kort geschoten en aangezien hij zelf onvermogend is, is de kosterij
met dit bedrag bezwaard.
Verschillende bladzijden (59-67) wijdt schrijver aan de verkiezing
en benoeming van de grietmannen in de tijd van de Republiek, die
volgens hem niet geschiedde door de Gedeputeerde Staten maar
door de Provinciale Staten.
Nu is het juist dat de commissiebrieven voor de gekozen grietmannen op naam staan van de Provinciale Staten. Deze bezaten de
hoogste macht in de provincie en het is dus vanzelfsprekend dat de
commissie van de hoogste provinciale gezagsdragers van hen uitging.
Maar dit doet niet af aan het feit dat de keuze van de grietmannen
geschiedde door de Gedeputeerde Staten, zoals dè instructie van
deze Staten uitwijst.
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De door schrijver als bewijs van zijn stelling aangehaalde plaats
uit het resolutie boek der Gedeputeerde staten van 13 Aug. 1642
bewijst o.i. juist het tegenovergestelde. Er blijkt nl. uit dat, toen de
Ged. Staten fraudeerden bij de keuze van grietmannen, de benadeelden in hoger beroep gingen bij de Provinciale Staten en deze
uit kracht van hun souvereiniteit voor dit geval "om moverende redenen" de keuze aan zich trokken. Trouwens het feit dat in 1672
onder de voorstellen tot hervorming wordt genoemd: grietmannen
voortaan niet meer te benoemen door Stadhouder en Gedeputeerde
Staten, maar door de Provinciale Staten, zegt maar al te duidelijk
wie die benoeming praktisch uitoefenden.
Op blz. 61 ziet de schrijver in het feit dat een grietman in 1609
gekozen, bij het afleggen van de eed op zijn commissie, een voorbehoud maakt ten aanzien van "de poincten in deze commissie begrepen die althans niet zijn in observantie", een bewijs van onafhankelijkheid. Wij zouden het eerder een blijk van nauwgezetheid van
geweten noemen. Later legt men onbekommerd de eed op de commissie of instructie af, oordelend naar de woorden van Lieuwe van
Aitzema, onder "alle Eeden op instructien verstaan de clausule voor
soo veel als deselve in gebruyck of observantie zijn".
In het vervolg van zijn betoog bestrijdt de schrijver op grond van
de stukken uit het archief van Idaarderadeel de algemeen aangenomen
opvatting dat de grietmannen "een dictatoriale en omnipotente"
macht uitoefenden.
,Inderdaad bewijzen de staaltjes die de schrijver aanhaalt dat in
Idaarderadeel en in mindere mate ook in Haskerland de grietmannen
veel in overleg met hun bijzitters en hun onderdanen regelden.
Daar staan echter tegenover tal van uitlatingen uit de tijd zelf die
een andere taal spreken. De opvatting van de schrijver bijv. dat het
"a priori niet te verwachten is dat de grietman in rechtzaken naar
eigen inzicht handelde, omdat het Hof toch altijd nauwkeurig toezicht hield en de Grietman, vaak geen jurist, bijstand van een rechtsgeleerde als pensionaris in zijn grietenie vroeg", wordt weersproken
door de uiting van Johan Vegelin van Claerbergen, grietman van
Doniawerstal, een der voornaamste oligarchen van zijn tijd, die over
de rechtspraak van de grietman sprekend, opmerkt: "selden gebeurt
't dat de Byzitters van haer griet!TIans sentiment verschillen om dat
gemeenlijk van regtzaken weinig verstant hebben". Toegegeven
moet worden dat volgens dezelfde Johan Vegelin van Claerbergen
het Hof de grietmannen binnen de perken hield.
Dat de grietmannen in hun bestuurstaak niet steeds of uitsluitend
dictatoriaal optraden zal, zoals de stukken uit Idaarderadeel aantonen,
wel juist zijn. Maar dáártegen richt zich ook niet de kritiek op de
grietmannen. A priori valt aan te nemen, dat de grietman met de
bewoners van zijn grietenij in 't algemeen liefst op vriendschappelijke
voet zal hebben geleefd en in grietenijzaken dus niet als dwingeland
zal zijn opgetreden. De kritiek tegen de grietmannen richt zich echter
op de grote macht die zij door het kiesrecht in het landsbestuur uitoefenden.
Dat er ook wel tyrannieke grietmannen waren blijkt uit de gebeur-
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tenissen van 1748 toen van een drietal gehate regenten de huizen
werden in de as gelegd, waaronder dat van één grietman. Dat het
er niet meer waren versterkt 's schrijvers stelling, dat men over 't algemeen over de grietman in zijn kwaliteit van grietenij bestu urder
niet ontevreden was.
,
Wij kunnen dan ook met de schrijver meegaan, waar hij de opmerkelijke staatkundige hervormingsvoorstellen uit 1748 ten dele toeschrijft aan de democratische praktijk, die in een aantal grietenijen
gebruikelijk was, getuige Idaarderadeel.
Wij willen niet eindigen zonder onze dankbaarh eid lI it te spreken
over het feit dat de schrijver ons door deze verhand eling, die weliswaar
de grote lijnen van onze kennis niet wijzigt, de nodi ge detaillering
heeft gebracht door ons de praktijk van het grietmansambt in Idaarderadeel te leren kennen.
DR. C. J. GUIBAL
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