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DE DORPGEMEENTEN IN FRIESLAND.

„De gemeente bestond, even als het huisgezin, vóór den
„staat; de staatswet vond haar, maar schiep ze n i e t , "
zegt een Fransch schrijver (1). Te regt! De familieband,
de natuurlijke trek tot gezelligheid en de wederkeerige
behoeften brengen de menschen eerst tot elkander. Dan
ontstaan weldra algemeene belangen. Vaak komen deze
in strijd met de bijzondere. Regt en billijkheid schrijven
dan regels voor, waarnaar elk zich hebbe te gedragen.
Die regelen eischen opvolging, uitvoering. Bij vermeerdering van bevolking breiden zich ook de gemeenschappelijke behoeften en belangen u i t , de algemeene eischen
worden grooter, de regtstoestanden veelsoortiger. De bevolking beraadslaagt daarover. Enkelen belasten zich met
de uitvoering der genomen besluiten. De kiem eener gemeente is gelegd. Langzamerhand ontwikkelt zich eene
zelfstandige corporatie, met eigen belangen, eigen regten
en verpligtingen, eigen huishouding, eigen bestuur en
administratie, eigen verbindende besluiten en dikwijls ook
eigen regtspraak. De gemeente is gevestigd. Een eerste
grondslag en zelfstandig onderdeel van den staat.
De ouderdom der gemeenten klimt alzoo op tot de jeugd
der volkeren.
Toch lezen we bij gezaghebbende schrijvers over het
gemeenteregt in Nederland: „Vóór 1795 vormden in ons
„land, gelijk meestal elders, alleeu de steden eigenlijke
(1) Royer Collard, aangehaald bij de la Bassecour Caan, Handleiding tot de kennis van het administratief regt in Nederland H p . 105.
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„gemeenten. Het platteland, de dorpen bezaten geenerlei
„staatsregtelijke bevoegdheid" (1).
Hoe is deze uitspraak met bovenstaande beschouwing
te rijmen ?
De geschiedenis leert ons feiten , die vaak storend, soms
vernietigend op menigen ontwikkelingsgang in het leven
der volkeren hebben ingewerkt. Vernietigend voor het gemeenteleven was in de middeleeuwen het leenstelsel.
Slaan we een enkelen blik op dit stelsel en op de leenroerige maatschappij.
Groote oorlogen waren er gevoerd , talrijke volkstammen
overwonnen en onder éénen scepter vereenigd; uitgestrekte
landen in het bezit gekomen van een enkelen vorst. Hierover ware een geregeld bestuur van uit den hoofdzetel
der regering schier onmogelijk geweest; de middelen van
gemeenschap waren uiterst beperkt; het administratief
beheer ongeregeld. Het leenstelsel voorzag in die bezwaren. De vorst verdeelde zijne landen in afdeelingen, en beloonde zijne dappere edellieden, die in den
krijg hadden uitgemunt en hem de overwinning bezorgd, door elk hunner een deel in leen te geven, aanvankelijk voor hun leven, later erfelijk. De beleenden,
leenmannen, waren daarvoor hulde, trouw en bijstand in
den krijg aan hunnen leenheer verschuldigd. Overigens
heerschten ze volkomen vrij en onbeperkt op hunne leengoederen. De leenman mogt de in leen ontvangen landstreek tot eigen nut en voordeel aanwenden. Maar ook
hij kon dikwijls zijn gebied niet voldoende besturen; ook
hij had vaak edelen te beloonen, die hem in den krijg
of op zijne strooptogten hadden bijgestaan. Hun schonk
hij weer gedeelten van zijn gebied in achterleen, waar
ook zij onbeperkt huis hielden. Zóó zien we de edelen

(1) Boissevain, Gemeentewet, algemeen overzigt, p. 13.
De la Bassecour Caan. t. a. p., I I p. 206.

Wumkes.nl

DE DORPGEMEENTEN IN FRIESLAND.

389

zich verspreiden over het platte land. Op hunne woonplaats bouwen ze eene burgt, waarin ze zich versterken.
Langzamerhand vestigen zich eenige volkplantingen rondom de burgt, lijfeigenen, die zich stellen onder de hoede
van den burgheer (burgemeester), en zijne landen bebouwen. De bevolking neemt allengs toe; de noodzakelijkheid brengt er handwerkslieden. Te midden van deze ondergeschikte bevolking komt de geestelijkheid eene kerk
stichteü. Soms ook voorziet de burgheer hierin. Er komt
een priester, die veelal tegelijk kapellaan is in het kasteel en pastoor in het dorp. Ziedaar den oorsprong eener
leenroerige maatschappij. Er is geen spoor van gemeenschappelijke belangen, onderlinge regten en verpligtingen.
De bewoners maken deel uit van de landgoederen van
den burgheer; zij behooren tot zijn eigendom. Hij heeft
niet slechts het regt, om wetten te geven, schattingen op
te leggen en te straffen, maar zelfs om volledig over de
bevolking te beschikken. Tusschen haar en den burgheer
bestaan geene wederkeerige regten, geene waarborgen,
geen maatschappelijk verband (1).
Zóó heeft het leenstelsel de ontwikkeling van het gemeentewezen vernietigd.
Wel is waar heeft de lijfeigenschap na en tengevolge
van de kruistogten opgehouden te bestaan; wel hebbende
toen vrije ingezetenen langzamerhand eigendom en beschikking over den grond verkregen; wel hebben ook de
bewoners van sommige plaatsen, hetzij door afkoop van
de leenroerigheid, hetzij door vorstengunst, zich een afzonderlijk bestaan, als steden, met meer of minder uitgebreide regten en privilegiën, weten te verwerven; wel
zien we deze steden in de geschiedenis van ons land telkens als krachtige gemeenten optreden: maar het platteland bleef tot aan het laatst der 18e eeuw geheel onder
(l)

Guizot, Geschiedenis der Beschaving , 4e rede.
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de magt der edelen en ridderschappen, die het bestuurden en vertegenwoordigden. De bewoners van het platteland waren alzoo door en na het leenstelsel van alle inmenging in het bestuur hunner woonplaatsen verstoken. .
I n één opzigt echter zien we hen krachtig voor de algemeene belangen waken. De strijd tegen het water is
in bijna elke provincie van Nederland uit de noodzakelijkheid geboren. De private belangen der ingezetenen,
der grondeigenaren vooral, vielen hier zamen met'bet algemeen belang. Vandaar aaneensluiting van belanghebbenden tot algemeene beveiliging tegen overlast van water,
toegelaten, erkend, bevestigd of bekrachtigd door het
publiek gezag. Zien we daar, waar een behoorlijk ontwikkeld gemeentewezen bestond, de belangen van den waterstaat ook veelal door de gemeenten behartigd: hier,
waar de eigenlijke plattelandsgemeenten ontbraken, ontstonden daarentegen andere corporatiën, met eigen wetgeving en bestuur, met publiekregtelijke magt bekleed,
waterschappen, vaak uitgestrekte terreinen omvattende,
waarvan alle ingelanden verbonden waren, zich door gemeenschappelijke werken tegen het overtollig water te verweren. En niet altijd bleef het bij bestrijding van het
water: ook andere belangen der ingelanden, als het leggen
van wegen en het graven van vaarten en kanalen werden
daarbij dikwijls bevorderd. Het gemis van plattelandsgemeenten bragt de waterschappen tot ontwikkeling. De Nederlander, bij de behartiging van gemeentebelangen gebreideld , schiep zich, door het oprigten van waterschappen,
een ander terrein, om daar de private en algemeene belangen te bevorderen en hierdoor mede te werken tot den
bloei van het gemeene land.
Zoo was het in de meeste provinciën van Nederland.
Niet alzoo in Friesland. I n dit gewest heeft nooit het
leenstelsel geheerscht; het heeft hier dus ook niet storend, veeimin vernietigend op de ontwikkeling van het
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gemeenteleven kunnen inwerken. Hier opent zich alzoo
een wijd veld, om die ontwikkeling van den aanvang der
geschiedenis af aan na te gaan. Hier bestonden de gemeenten ongestoord, totdat zij, in 1795, in de voormalige
grietenijen, de tegenwoordige gemeenten, werden opgelost.
Het is mijn voornemen, de ontwikkeling dezer gemeenten na te gaan. Daarbij zullen we gelegenheid hebben
op te merken, dat de vroegere grietenijen oorspronkelijk
geene eigenlijke gemeenten waren, maar regtsgebieden,
die langzamerhand in kleine heerlijkheden ontaardden.
De gemeenten zullen we vinden in de dorpen. En al
mogen deze ook heden ten dage hun afzonderlijk bestaan
als gemeenten hebben verloren, toch hebben ze nog dikwijls een eigen vermogen, afzonderlijke inkomsten en uitgaven en een afzonderlijk geldelijk beheer, zoodat de gemeentewet als bij uitzondering heeft moeten bepalen, hoe
hare bijzondere huishoudingen met de algemeene huishouding der tegenwoordige uitgebreide gemeente moet worden
geregeld (1). Sommige regtstoestanden, verschillende van
elders geldende regten, en in den tegenwoordigen tijd nog
niet geheel verdwenen, zullen welligt bij dit onderzoek
hunne verklaring kunnen vinden. Moge dit, indien het
mij gelukt mijn voornemen te volbrengen, mijnen arbeid
eenige practische waarde bijzetten.
I.
DE GEMEENTE I N WORDING.
In het eerste tijdvak onzer geschiedenis tot aan de
Frankische oppei'heerschappij.
Ten einde ons eenig begrip te vormen van de leefwijze
der bewoners van Friesland aan het begin van den histo^(1)

Gemeentewet , art. 217.
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rischen tijd en alzoo omstreeks den aanvang van onze
jaartelling, is het vóór alles noodig, dat we ons eene
voorstelling maken van het land . hetwelk zij bewoonden.
De Zuiderzee bestond nog niet. Ten noordwesten en
noorden werd het land nog grootendeels door een hier en
daar afgebroken gordel van duinen omgeven. De thans
aldaar gelegen reeks van eilanden was nog niet geheel
van het vaste land afgeslagen, maar toch had reeds de
zee in het noordoosten een gedeelte lands overweldigd,
waar zij bij ebbe een doorwaadbaar meer geleek, en bij
storm en hooge vloeden dikwijls een dreigend aanzien had.
Meer westelijk drong de Middelzee, die bij en ten noorden van de tegenwoordige gemeente het Bildt met de
Noordzee in onmiddelijk verband stond, tot diep in het
hart van Friesland door, en scheidde het land in nagenoeg twee helften, gouwen of gooën, later als Ooster- en
Westergoo bekend. Vruchtbare kleigronden bevatten deze
gouwen : zeebezinkselen van vroegere eeuwen, die rijkelijk
voedsel opleverden voor mensch en vee. Hier heeft de bevolking reeds vroegtijdig hare woonplaats gevestigd. Beide
gouwen moeten destijds nog in zooverre door de duinen
tegen de zee beveiligd geweest zijn, dat de gewone vloeden , die langs de kust stroomden, weinig stoornis in het
binnenland veroorzaakten. Maar wanneer de zee hoog stond
en de noordweste wind op de duinen beukte, dan drong
het water de zeegaten binnen, en overstroomde voor eene
wijle een groot gedeelte dier gouwen, zoodat de daar verspreid liggende terpen als zoovele eilanden boven de zee
uitstaken (1).
Zuid- en oostwaarts evenwel verhief zich de grond met
merkbare helling. Uitgestrekte bosschen van eiken en
olmen strekten er tot schuilplaats van wilde dieren, waarop
(1) Acker Stratingh, Aloude geschiedenis van Nederland, I , p.
15—22.
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de inwoners jagt maakten. Maar vele dier bosschen verkeerden reeds in kwijnenden toestand. Door slechte afwatering bleef de regen op den bodem tusschen de afgevallen takken en bladeren bewaard, en veroorzaakte • door
de afsluiting der dampkringslucht, in plaats van volledige
ontbinding, eene verzuring, die allengs aan de wortels
der boomen knaagde. Veenmos en reusachtige varens groeiden tusschen de boomen . op den verzuurden bodem en
bevorderden op hunne beurt de voortdurende vochtigheid
en de verzuring van den door den afval opgehoogden grond.
Reeds stortten van tijd tot tijd, vooral door de noordweste
stormen, de eeuwen heugende boomen o m . en terwijl de
stammen tot op het vaste zand door den moerassigen bodem
henen zakten, bleven vaak de takken en kruinen ter halverwege hangen, en werkten alzoo mede, om den sponsachtigen grond te verhoogen. Woekerplanten groeiden daar
weer over heen. Het ontstaan van het hoogeveen was in
vollen gang (1). Hier kon de mensch zijne woning niet
opslaan.
Maar hier en daar op die hoogere oorden ontmoette
het oog de oorspronkelijke zand- of geestgronden. Vaak
waren ze met vale heide overdekt, maar ook somtijds vertoonden ze een weligen plantengroei op eenen door verrotting van jaarlijks wegstervende planten vruchtbaar geworden grond. Vriendelijke oasen, die tot bewoning uitlokten.
En tusschen deze hoogere streken in het zuiden en
zuidoosten, en de vlakke kleigronden in het noorden en
noordwesten, nagenoeg in het midden der tegenwoordige
provincie, strekte zich van het zuidwesten naar het noordoosten , een laag en boschrijk moerasveen u i t , afgewisseld
door poelen en meeren en kronkelende stroomen.
Sints eeuwen waarschijnlijk was dit moerasveen of reeds
ontstaan, ôf nog in wording. In hooge oudheid moeten zich
(1) Staring , De bodem van Nederland I, p. 27—209.
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hier uitgestrekte poelen en plassen hebben vertoond, die
des zomers overdekt werden met waterplanten. Jaarlijks
stierven die planten af, en hare overblijfselen, die in de
stilstaande plassen aan het oppervlak gedeeltelijk onder
water bleven drijven, strekten dan tot woning en voedsel
voor nieuwe planten, die, op hare beurt, bij het versterven, de drijvende massa vermeerderden. Het water
belette de vrije toetreding der dampkringslucht tot die
massa, zoodat zij niet tot volledige ontbinding kon overgaan , maar in een toestand van verzuring achterbleef.
Zoo ontstonden eerst drijftillen , die allengs aanwiesen tot
een aaneengeschakeld moeras, hetwelk aanvankelijk met
den waterstand op- en nederging. Struik- en boomgewassen
sloegen hierin, nevens zware moerasplanten welig o p , en
de drasse bodem, door altijd herhaald groeijen en wegsterven van planten, steeds dikker en dikker geworden en
door zijne eigene zwaarte al dieper en dieper in het water
gezonken, had eindelijk, na verloop welligt van eeuwen,
den ouden vasten zandbodem bereikt en door gedurige in^
eenpersing eenige vastheid verkregen. Nog herkennen we
deze gronden in onze lage veen- en hooilanden. Maar eertijds zullen ze niet een even eentoonig aanzien hebben
opgeleverd als thans. Broeklanden, kreupelhout en woeste
bosschen wisselden er toen elkander af, gelijk sommige
plaatsnamen en het veelvuldig in de lage veenen gevonden
kienhout ons nog herinneren (1).
Zie daar het onherbergzaam oord, dat der bevolking
van dit land, aan het begin onzer jaartelling, tot woonplaats strekte. Maar voor haar welligt te dierbaarder, omdat het, bij overvloed van wild en visch, van vette weiden
en vruchtbare akkers, van nature geschikt was, om het
indringen van vreemde volksstammen af te weren.
Het is wel eens als waarschijnlijk voorgesteld, dat de
(1) Staring, t. a. p. p. 31—87.

Wumkes.nl

DE DORPGEMEËNTEN IN FRIESLAND.

345

bewoners dezer landen oudtijds slechts in den zomertijd
hier . vertoefd, en in het najaar , uit vrees voor overstroomingen , op de hooger gelegen gronden van Drenthe
een veiliger toevlugtsoord gezocht zouden hebben. Latere
naspormgen weerspreken deze meening (1). Behalve de
weinige geschriften, die ons een enkelen en onzekeren
blik leeren slaan in het Friesche volksleven van dien tijd,
bezitten we onwraakbare oorkonden in de terpen, die
overal op den kleigrond langs de Noordzee verspreid zijn.
Deze terpen, niet door de natuur opgeworpen, maar deels
door de bewoning allengs opgehoopt, deels door menschenhanden bijeengebragt (2), leeren ons, door hunne bestanddeelen, de vroegere bewoners dezer landen eenigermate kennen in hun dagelijksch bedrijf.
Zeer verschillend in grootte zijn de terpen. Zij beslaan
van één tot zelfs achttien hectare oppervlakte, terwijl hare
hoogte van twee tot zes meter bedraagt (3). Haar oorsprong klimt op tot in de hooge oudheid. Plinius, Romeinsch natuur- en aardrijkskundige uit de eerste eeuw,
leerde ze reeds kennen bij de noordelijke stammen der
Cauchen, een volk, dat destijds de streken van het tegenwoordig Oost-Friesland bewoonde. Hij verhaalt (4):
„Er zijn in het noorden Cauchische stammen door ons
„gezien. Daar overstroomt de oceaan tweemaal in ieder
„etmaal eene onmetelijke landstreek, zoodat men, bij de„zen eeuwigen strijd der natuur er over in twijfel staat,
„of dat oord tot het vaste land, dan wel tot de zee be„hoort. Daar woont het armzalige volk in hutten, op
„heuvelen of eigenhandig door hen opgeworpen hoogten,
(1) Westerlioff, Geschiedenis van ons dijkwezen, p. 45 en volg.
(2) Acker Stratingh, Aloude geschiedenis van Nederland, II Ie
stuk p. 201.
(3) Acker Stratingh, t. a. p. II. Ie stuk, p. 190 en volg.
(4j Plinius, Historia Naturalis, 1. XVI Cap. 1.
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„die zich naauwelijks boven den hoogsten vloed verheffen,
„aan zeevarenden gelijk bij vloed, wanneer de wateren
„alles rondom hen bedekken, aan schipbreukelingen bij
„ebbe, wanneer de wateren zijn teruggeweken. Zij maken
„dan jagt op de visschen, welke met het zeewater terugt r e k k e n . Zij hebben niet het geluk vee te bezitten,
„noch melk dus, zooals hunne naburen, zelfs niet om
„met wilde dieren te mogen strijden, want nergens wordt
„eenig struikgewas gevonden. Van zeewier en biezen
„vlechten ze een soort van garen of touwwerk tot netten,
„waarmede zij de visschen vangen. Zij nemen met de
„handen aarde en droogen die, meer in den wind dan in
„de zon. Deze aarde gebruiken ze om hunne spijzen te
„koken en hunne door den guren noordewind van koude
„verstijfde leden te verwarmen. Regenwater, dat zij bij
„den ingang hunner woningen in groeven of kuilen op„vangen, maakt hun eenige drank uit."
Treurige schets, voorwaar! van het leven dier volksstammen op hunne terpen! Intusschen schijnt Plinius
hier niet geheel in oveieenstemming te zijn met den Romeinschen geschiedschrijver Tacitus, die omtrent het begin der tweede eeuw zelfs met eenigen ophef van de aanzienlijke bevolking der Cauchen en van hunne ruiterij gewaagt (1). Deze schijnbare tegenstrijdigheid wordt echter
daardoor opgeheven, dat Tacitus hoogst waarschijnlijk
spreekt van den meer zuidelijk wonenden kern des volks,
terwijl Plinius, blijkens den zamenhang, de noordelijke
bewoners in de nabijheid der zee bedoelt. De woonplaats
dier ongelukkigen moet geweest zijn ter plaatse van de
tegenwoordige Wadden, ten noorden van Oost-Friesland,
destijds nog kustland (2). Waarschijnlijk bestond de vroe(1) Tacitus, Gerraania. Cap. 35.
(2) Arends, Natuurkundige geschiedenis van de Noordzeekusten,
I p. 175—180.
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gere grond der Wadden grootendeels uit veenstof. In
lateren tijd zijn,-er, tegen de eilanden zoowel als aan de
kust, overblijfselen van veengronden gevonden. De arme
bevolking droogde die en gebruikte ze om te branden.
Bij de herhaalde doorbraken der duinen vond dan de
Noordzee hier een slappen grond, dien ze niet slechts
overstroomde, maar allengs gemakkelijk wegsloeg (1).
In Plinius tijd bestonden er dus niet alleen reeds terpen: ook het ontstaan der Wadden was in volle werking.
En terwijl de zee, bij eiken vloed, meer toegang verkreeg
tot het land, werd de meerdere behoefte aan terpen hoe
langer zoo levendiger. Nieuwe moesten worden opgeworpen; andere verhoogd: van velen toch moeten de grondslagen in een veel ouder tijdperk worden gezocht. De
steenen strijdbijlen en beitels in de onderste lagen gevonden, wijzen zelfs op den vóór-Germaanschen tijd (2). De
diepte, waarop dergelijke voorwerpen liggen, bewijzen intusschen, dat de terpen toen nog slechts eene geringe
hoogte hadden. Zoolang de duinen nog meer aaneengeschakeld waren, en de overstroomingen minder hevig bleven,
waren lage terpen nog voldoende. Hierop hebben, van overoude tijden af aan, de bewoners hunne schamele hutten
opgeslagen. Potten en potscherven in den ruwsten vorm,
urnen, hout en houtskool, beenderen, alles in de diepste
lagen, stroo, hooi, mest, haar van menschen, van paarden en koeijen, wol van schapen, bewerkt been, zelfs
overblijfselen van hutten of hokken, almede diep in de
terpen gevonden, toonen dit onmiskenbaar aan. De opeenvolging der voorwerpen, die in de onderscheidene lagen worden aangetroffen, bewijzen daarenboven de geleidelijke verhooging. Voorwerpen uit den Romeinschen tijd
(1) Arends, t. a. p . , I , p. 112—121.
I I , Ie s t u k ; p. 227—231.
(2) Acker Stratingh,, t. a. p . , p. 223.
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liggen gewoonlijk lager dan die uit het Frankisch tijdperk; overblijfselen van den heidenschen beneden die van
den christelijken tijd (1).
Niet altijd echter heeft de verhooging der terpen
langzamerhand plaats gehad. Wanneer verbreeding der
zeegaten heviger overstroomingen deed vreezen, zal de
bevolking met kracht daaraan gearbeid hebben. De
dikke lagen dichte en vaste mest, die, na eeuwen bezakkens, nog ter hoogte van drie, vier, vijf, ja van negen voet gevonden zijn (2), en bovendien de verbazende
massa zuivere, onvermengde, geroerde klei zijn daarvoor
ten bewijze. Zelfs zijn verscheidene terpen opzettelijk en
in betrekkelijk korte tijdperken bijeengebragt. Niet slechts
melden de oude kronieken, dat dit zou geschied zijn op
last van koning Adgillus, maar ook Bonifacius vond, op
zijn togt door Friesland, de bevolking bezig met het maken van een terp, waarop hij later eene kerk stichtte.
Vandaar ook zoovele terpen, geheel uit zuiveren, geroerden Heigrond bestaande, zonder vreemde inmengselen (3).
Reeds hieruit mag men afleiden, dat de oude Friezen
in het barre jaargetijde hunne woonplaatsen niet hebben
verlaten, maar vaak met mannenmagt hebben gewerkt,
om zich met have en goed, op hunne terpen, tegen de
woede van het water te beveiligen. Zoo gehecht zelfs
waren ze aan hunne woonsteden, dat ze later in hunne oude
wetten met roem gewagen van een bedingst, hun door den
Frankischen koning Karel toegestaan, dat „de vrije Fries
((1 Acker Stratingh, I I , t. a. p. 209 , 215 , 223 en volg.
(2) Acker Stratingli , t. a. p. 209.
(3) Acker Stratingh, t. a. p . , p. 19—237.
Verslagen van het Friesch Genootschap voor Geschied- , Oudheiden Taalkunde, 1853, 1 8 5 / , 1858 en 1862.
Westerhoff in de Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde ,
deel V I I , 4e afl.: Over boonen, vlas en haver in de 'terpen of
wierden.
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„niet verder ter heirvaart behoefde te trekken, dan uit
„met de ebbe en terug met den vloed, opdat zij hun
„land konden bewaren tegen de woeste zee" (1).
Maar nog meer zal het blijken, dat de bevolking steeds
en onafgebroken hare vaste woonplaats hier heeft behouden , als we meer in het bijzonder op enkele voorwerpen,
in de terpen gevonden, onze aandacht vestigen.
Dat de strijdhaftige Friezen , ten tijde der Romeinen
niet slechts paarden hadden, waarop ze als Friesche ruiters
dienden in de Romeinsche legioenen, maar ook kudden
rundvee bezaten, leert ons Tacitus (£). De Romeinsche
veldheer Drusus had hun een matige schatting van ossehuiden opgelegd, maar de landvoogd Olennius had zich
enkele exemplaren van de ruggen van oerossen doen voorleggen , en eischte, dat de leveringen aan die monsters
zouden voldoen. Maar de Friezen hadden wel wilde beesten
in de bosschen, doch bij huis slechts matig vee, zegt de
Romeinsche geschiedschrijver, en toen ze nu hun vee,
later hunne akkers , en zelfs vrouwen aan den dwingeland
hadden overgeleverd, en tot het uiterste gebragt waren,
toen stonden ze op, en sloegen de Romeinsche legers,
die den gevluchten landvoogd te hulp waren gekomen,
bij het Baduherna-woud (3) en bij de hoeve van Cruptorix.
Leert hier alzoo de geschiedenis het bezit van rundvee
bij de oude Friezen, ook de terpen toonen hetzelfde in
de beenderen en het haar van koeijen daarin gevonden,
gelijk ook de wol van schapen en de beenderen van 'schapen en varkens aantoonen, dat zij ook dit soort van vee
(1) Oude Friesche Wetten, uitgave van Wierdsma en Brantsma,
p. 19 en 1 1 / .
(2) Tacitus , Annales , I V , 72 . 73.
Vrije Fries, I I I , 1—20
steker Stratingh, t. a. p. 282.
(3) Baduherna van herna, hoek, vg. Dr. Halbertsma, Lexicon FrisicuH] in voce.

Wumkes.nl

ogO

riF, DOBFGEMEENTEN IN FRIESLAND,

in bezit hebben gehad (1). Hoe ware het nu mogelijk
geweest, om jaarlijks in den wintertijd, met alle kudden
van geheel Friesland naar hooger gelegen oorden te verbuizen ; hoe, aldaar behoorlijke beschutting en wintervoeding voor het vee te vinden ? Trouwens het hooi (2), dat
almede in de terpen is gevonden, bewijst voldoende, dat
de oude bewoners op de plaats zelve zorgden voor voedergewas voor hun vee in het barre jaargetijde. En niet slechts
veeteelt, maar ook akkerbouw behoorde reeds tot hun
bedrijf. Men heeft in de terpen stroo gevonden, meestal
met mest vermengd, maar ook geheele bundels ; voorts haverkorrels, paarde- of duiveboonen, lijnzaadknoppen en eene
hoop van omstreeks tien liter bolsters van geschoond lijnzaad in de hoek van eene hut (3). Akkerbouw veronderstelt
reeds verdeeld grondbezit en dus eene vaste, onveranderde
woonplaats. De hoeve van Cruptorix is daarvan onder anderen een voorbeeld. En dat werkelijk de genoemde vruchten
hier verbouwd werden, wordt ook van elders bevestigd.
Van eene soort van garst of tarwe maakten de Germanen
bun bier (4). Boonen behooren tot hunne oudste landbouw
voortbrengselen. De Romeinen noemden het eiland Borkum
het Booneneiland (Fabaria) (5). Ook zaaijen ze haver, zegt Plinius, waaruit ze brij bereiden (6). Zij moeten dus ook de kunst
hebben verstaan, om de haver te ontbolsteren. Waarschijnlijk zullen ze daartoe steenen handmolens hebben gebruikt.
(1) Acker Stratingh, t. a. p. 205—208.
(2) Acker Stratingh, ald. 208, en volg.
(3) Westerhoff, t. a. p.
..4cker Stratingh, t. a. p. 203.
(4) Tacitus. Germania cap. X X I I I .
Acteer Stratingh, t. a. p. 314, 315.
(5) Pliniiis, 1. 1. IV cap. 27.
Westerhoff, t. a. p.
(<;) Plinhis, 1. 1. X V I I I eap. 44.
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Er zijn er althans, uit tras of tufsteen vervaardigd en
veelal ruw bewerkt, in de terpen gevonden. Ook aarden
potten, waarin zoodanige spijs heeft kunnen bereid worden, zijn in verschillenden vorm aangetroffen, soms nog
met eene korst, als van meelspijs, tegen den binnenwand.
Onder anderen komen daarbij kogelronde potten voor, en
uitgeholde steenen onderzetsels, waarin die potten hebben
kunnen staan. Ook steenen lepels zijn er gevonden (1).
Somtijds liggen de potten en scherven de geheele terp
door verspreid. Ze zijn van verschillende grootte en maaksel. De ruwste en grofste liggen in de onderste, de fijnere
in de bovenste lagen (2). De kunst van pottebakken moet
hier dus wel vroegtijdig bekend geweest zijn en zich trapsgewijze hebben ontwikkeld.
Merkwaardig vooral is het vinden van lijnzaad en lijnzaadkuoppen. Het leert ons, dat de bevolking ook reeds
het gebruik van het vlas kende. Lapjes ruw geweven stof,
almede uit de terpen gedolven (3), bewijzen bovendien,
dat het weven hier reeds werd uitgeoefend. Ook elders in
Germanie was deze kunst bekend. Tacitus zegt (4), dat
de Gerrnaansche vrouwen zich dikwijls bedekten met linnen overkleederen, die ze bont maakten met purper.
Plinius verhaalt (5), dat het weven plaats had in onderaardsche woningen. Of dit ook hier geschiedde, blijkt
niet, maar de geschiedenis leert, dat, in de volgende
eeuwen, deze tak van nijverheid in Friesland zeer gewaardeerd werd en op betrekkelijk hoogen trap-stond. De
weefsters genoten in Friesland volgens de wet eene bijzon-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Westerhoff, t. a. p.
Acker Stratingh , t. a. p. 208.
Acker Stratingh, t. a. pi. 205 on 217.
Tacitus , Germania, cap. XVII.
Plinius, lib. X I X , cap. 1. Westerhoff, t. a. p.

V. P. XIV.

24
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dere bescherming (1). En de Friesche mantels waren zelfs
aan het Frankische hof gezocht (2).
Vatten we nu dit alles te zamen, dan mogen we veilig
besluiten, dat reeds in zeer oude tijden, in deze oorden,
gelijk dit door anderen kernachtig is uitgedrnkt, een
steevast of heem vast volk heeft gewoond (3).
De terpen strekten dus van ouds op de lage kleistreken
tot bewoning, evenals andere geschikte plaatsen op de
hooger gelegen zand- of geestgronden. Daar bouwde de
bevolking hare woningen. „Elk omgaf de zijne met eene
„heemstede," zegt Tacitus (4). En hij vervolgt: „De lan„den werden naar het aantal landbouwers door de geheele
„gemeente ingenomen, en onderling verdeeld naar ieders
„waardigheid. De ruimte der velden maakte de verdee„ling gemakkelijk. De bouwlanden verwisselden ze jaar„lijks, en daarbuiten bleef er nog land over."
Ziedaar de aanleiding tot het ontstaan eener dorpgemeente. De algemeene belangen der bevolking, die in
elkanders onmiddelijke nabuurschap woont, wordt geregeld. De landbouw vordert verdeelden grond; den veehouder is gemeenschappelijke weide voldoende. De akker- landen worden daarom gezocht in de nabijheid der woningen en aanvankelijk jaarlijks verdeeld; wat er overblijft
aan velden, bosch en woeste gronden strekt tot gemeenschappelijk gebruik.
Laten we deze mededeeling van Tacitus in het licht der
latere geschiedenis van Friesland nader beschouwen.
De grond werd verdeeld naar ieders waardigheid. De
oude bewoners dezer landen waren niet allen van gelijken
(IJ Lex. Frisionum, Judicia Wulemari X.
(2) Dirks, De koophandel der Friezen, p. 133—135.
(3) Dirks , t. a. p. p. 28.
Westerlwff, t. a. p.
(4) Tacitus , Germania cap. X V I , XXVI.
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rang. Er bestonden vrijen en onvrijen (1). De vrijen maakten
het eigenlijke volk uit. Hun alleen kwam het grondbezit toe (2). Onder hen bevonden zich ook personen van
hoogeren rang, die, hetzij door eigen voortreffelijke hoedanigheden , dapperheid of krijgsroem, hetzij door die
hunner voorvaderen, boven anderen uitblonken in aanzien
en gezag. Zij hielden grootere kudden vee, die zij als
hunne meest gewenschte schatten beschouwden (3). Hen
noemde men edelingen.
Vrije en edeling waren overigens niet specifiek verschillende. Ook de edeling was een vrije, en onderscheidde
zich alleen daardoor van anderen, dat hij alle bevoegdheden
in hoogere mate bezat (4). De verdeeling naar ieders waardigheid bragt alzoo mede, dat hem ook een grooter deel
in den grond werd toegekend.
De onvrijen waren weer onderscheiden in slaven en Men
of laten (5). De laatsten werden door Tacitus, in overeenstemming met het gebruik bij de Romeinen, vrijgelatenen genoemd (6). De slaaf had echter bij de Germanen
in den regel een minder hard l o t , dan men zich dikwijls van slaven voorstelt. Geene bepaald aangewezen
diensten werden gewoonlijk van hem gevergd. De huisselijke bezigheden werden door den vrije hoofdzakelijk
aan vrouw en kinderen overgelaten (7). Wel is waar,
(1) Tacitus , Germania cap. XXV.
(2) Telting , Oud Friesch privaatregt p. 17. In Themis , Regtskundig Tijdschrift, Ie stuk 186/.
(3) Tacitus, Germ. cap. V.
(4) Telting, t. a. p. 18.
(0) Lex. Frisionum, passim.
Telting, t. a. p. (>, 12.
(6) Tacitus, Germ. cap. XV.
(1) Tacitus, Germ. cap. XXV.
Dat in latercn tijd ook slaven en slavinnen in huisselijken dienst
gebezigd werden , leert de Lex Fris. tit X I I I . Telting t. a. p. p. 12.
In tegenstelling van de slavin, die plagt te melken of den karnmo-

Wumkes.nl

354

DE DOEPÜEMEENTEN IX riUESLANII.

komen althans in lateren tijd ook slaven en slavinnen
voor als kandwerkslieden of in Imisselijken dienst, maar
naar de meest algemeene gewoonte had de slaaf een eigen
huis en hof, waarvoor h i j , even als een meijer of pachter , eene bepaalde hoeveelheid koren, vee of kleedingstukken aan zijnen meester opbragt. Hij werd dan ook
zelden afgestraft. Toch gold h i j , naar de regtsbeschouwing omtrent slavernij, niet als persoon, maar als zaak.
Als zijn heer in toorn of drift hem mishandelde, ja zelfs
doodsloeg, geschiedde dit ongestraft (1).
De lite daarentegen werd als persoon erkend, doch stond
overigens weinig boven den slaaf. Zelden beteekende hij
iets in huis; nimmer iets in het openbaar leven. In het
gerigt kon hij echter zijne regten laten gelden (1).
Een duidelijken maatstaf omtrent het verschil der standen vinden we in het Oud Friesche strafregt. In geval
van mishandeling of manslag moest iveergeld betaald worden. Dit bedrag was voor den edeling een tweede
len te behandelen, (mulgere ac molere solet, wîf to ku and querne),
genoot de bortmagad bijzondere bescherming. Richthofen acht dit woord
zamengesteld met bord, plank , zoodat bortmagad zou beteekenen de
meid, die de planken op de schragen legde en de tafel aanrigtte, dus
tafelmeisje. De t in bort zou dan staan voor d. Met allen eerbied waag
ik eene ander gissing.
Het hedendaagsch Friesche woord boartsje moet oudtijds bortia geluid hebben. Boerd en boerllyklieit (thans boartlykheid, speelschheid)
komen voor Jurisprudentia Frisica, 2, 200. Van boartsje komt boartfaem, boartfamke, boartio-nge (speelmeisje en speeljongen). Vergel. Halbertsma, Rimen en Teltsjes, passim en Lexicon Frisicum in voce:
boartfaem. Naar deze afleiding zou bortmagad hetzelfde zijn als het
hedendaagsche boartfaem, speelmeisje of kindermeisje. Ten tijde van
Tacitus (Germ. XX) speelden de kinderen van vrijen en slaven met
elkander. En dat zulk een kindermeisje , aan hetwelk een deel van
de opvoeding' der kinderen van vrijen en edelen werd toevertrouwd
boven eene gemeene werkmeid in bescherming werd genomen, schijnt
alleszins natuurlijk.
(1) Tacitus , Germ. cap. XXV,
Télting, t. a. p. 12—16.
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meer, en voor den lite een tweede minder, dan voor den
vrije. De edeling, vrije en lite stonden dus tot elkander
als 1^, 1 en ^, A^oor den slaaf werd geen weergeld betaald, maar alleen vergoeding aan den eigenaar (1).
De geheele bevolking bestond dus aanvankelijk uit edelen ,
vrijen, Men en slaven. Onder de beide eerstgenoemden had
de verdeeling der bouwgronden plaats. De vrijen ontvingen daarbij een gewoon, de edelen een grooter deel. En
van hen kregen de liten en slaven, tegen eenejaarlijksche
opbrengst, een gedeelte in gebruik.
In Friesland heeft echter de jaarlijksche verdeeling deibouwgronden niet lang stand gehouden. In de Oude Friesche
wetten is er van jaarlijksche verdeeling van bouwgronden
zelfs geen sprake meer (2). Integendeel bepalen ze uitdrukkelijk , „dat elk zijn grond ongehinderd bezitte, tenzij hij
„dien verlieze met regt en met reden" (3).
Buiten den verdeelden bouwgrond bleef er nog land
over, zegt Tacitus verder, Weidevelden, bouw- en woeste
gronden bleven alzoo aanvankelijk onverdeeld. Zij strekten tot gemeenschappelijk gebruik. Buiten het eigenlijk
dorp, met zijne hoeven, hutten en bouwlanden, lag dus
de gemeene weide. Eene herinnering aan dien oorspronkelijken toestand biedt onder anderen het eiland Ameland aan.
De bouwlanden liggen er onmiddelijk bij de huizen van elk
dorp en zijn te zamen met een dijkje omgeven, terwijl
daarbuiten zich ook thans nog de algemeene weide uitstrekt.
Die gemeenschappelijke velden, bij de verschillende dor(1) Lex. Frisionum , passim.
Telting , t. a. p. 21.
Idem. Sporen van Oud Germaanseh str'afregt in de Vrije Fries , IX
p. 362, 363.
(2) Dat de hemmerken, die toen nog om de vier jaren verdeeld
werden, weidegronden waren, blijkt u ï t de bijvoeging: „dat de koe
„te veide moest." Oude Fnesehe Wettein, p. 44.
(.T) Oude Friesche Wetten, t. a. p. 122.
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pen behoorende, werden aanvankelijk door grensteekenen
merken of marken gescheiden. Allengs ging de naam van
het grensteeken op het begrensde over: het tusschen de
merken gelegen veld ontving zelf den naam van merk of
mark, en zoo herkennen we de oorspronkelijke algemeene
velden in de latere marken, die in de Germaansche landen veelvuldig worden aangetroffen. Waar het leenregt, —
overigens der bevolking alle inmenging in het bestuur ten
platten lande ontzeggende, — haar alleen het vrij gebruik
der marke overliet, werd weldra het stellen van orde en
regel op dat gebruik noodzakelijk. Zoo ontwikkelde zich,
vooral in de Oud-Saxische oorden, in den loop der eeuwen,
een afzonderlijk markeregt. Bijzondere wetten regelden
het gebruik; een eigen bestuur zorgde voor de uitvoering;
eigen regters beslisten over de geschillen (1).
Niet geheel gelijk ging het in Friesland. Ook hier
hebben marken bestaan (2). We herkennen ze in de vroegere hemmerken of hemmerikken, waarvan de Oude
Friesche Wetten in talrijke artikelen gewagen. Hemmerk
beteekent dorpsmark, naar het woord hem, (van hemmen,
tegenhouden, afsluiten), dat evenals heem eene afgepaalde
plaats of uitgestrektheid lands aanduidt (3). Hem komt dan
ook steeds voor in de beteekenis van dorp en is in eene groote
menigte van dorpsnamen, veelal in zamenstelling met een'
persoonsnaam, tot de uitgang um te zamen getrokken (4).
(\) Noordewier , Regtsoudheden p . 209 en volgende.
I d e m , Bijna vergeten hoofdstuk p. 11 en volg.
(2) Acker Stratingh, t. a. p. 353 en volg.
Idem , Verslagen en Mededeelingen der Kon. Acad. van wetenschapp e n , I X , Ie stuk p. 49. Marken in Friesland.
L. Ph. C. van den Bergh , Middel-Nederlandsche geographie, p.
117—124.
(3) L. ten Kate, Nederl. Tael , I I , 2e ged. in voce : hemmen.
Richthofen, Fries-Wörterb. in voce: hem. Fr. Chart. I p. 545.
(4^1 Halbertsma, Lexion Fris , p. 452.
JoMn Winkler in Vrije Fries XIII p. 167 , 288 en passim.
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Reeds de benaming hemmerk of dorpsmark toont aan,
dat elke mark bij een dorp behoorde. Een afzonderlijk
markeregt heeft hier dan ook nooit bestaan. De belangen van de hemmerk vielen met die van het dorp te zaroen. Vandaar in de O. F. W., in betrekking tot de
hemmerken, menige belangrijke bepaling van gemeenteregt,
die waarschijnlijk ook reeds vroeger als syd endpliga (zede
en gewoonte) zal gevolgd zijn (1).
De hemmerk of hemrik behoorde bij een dorp. Daarheen
moest een weg leiden van 26 voet breedte. Elk, die iu het
dorp huiszittende was en er eene heemstede had, moest
een perk van dien weg onderhouden, tot zoover de hemrik liep, van de uiterste sloot af aan.
Werd elders de grens tusschen de marken aangewezen
door een grooten steen, een boom of merken in een boom
gekapt, in deze lage oorden moest dit geschieden door een
sloot van 8 voet wijdte. E l k , die er met zijn land aan
lag, moest die slatten. Die sloot werd onvervreemdbaar.
Niemand mogt die koopen of verkoopen.
Oorspronkelijk zullen de hemmerken, naar oud-Germaansche gewoonte, in gemeenschappelijk gebruik zijn
geweest. Lang heeft dit hier echter niet stand gehouden.
De vooruitgang in landbouw en veeteelt, waarvoor Friesland zoo uitnemend geschikt was, bragt reeds vroegtijdig
verdeeling van den grond mede. Daarom heeft reeds in
hooge oudheid het gemeenschappelijk gebruik opgehouden,
ofschoon het gemeenschappelijk regt op den grond nog
langen tijd voortduurde. De O. F. W. bepalen, dat de
hemrikken om de vier jaren verdeeld moesten worden.
Daarin verschillen ze van de meens.charren (kleinere deelen
der hemrik, waarvan er tot op dezen tijd zijn overgebleven) , die altijd gemeenschappelijk gebruikt werden.
(1) O. F. W. uitgave Wierdsma , \\ 2 3 , 4 2 ,
309 317 enz.
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De verdeeling der hemrikken moest plaats hebben omstreeks evennachtsdag, wanneer alles „buppa der clesie"
moest verdeeld zijn, omdat de koe te velde moest. Uit
deze redegeving blijkt, dat de hemrik diende tot. weideveld. Doch wat beteekenen de woorden: „buppa der clesie." Richthofen laat het woord clesie onverklaard. Wiarda
vertaalt het door ecclesia, gemeente. Wiersma en Brantsma zijn er mee verlegen. De liaan Hettema noemt het
den dag van Maria boodschap (Hoogduitsch Kleibeltag)
den 25 Maart. Eene oude ordonnantie wijst ons hier den
weg(l). Betrekkelijk het onderhoud van een zeedijk vinden we bepaald, dat „alle diegeene, die hekken ofte cle„sien opte dyck staen hebben omme haer buytenlandt t'
„bevredigen, op yder syde vande clesie die dyck geholden
„sullen weesen te onderholden die breedte van een halve
„Roede." Clesie beteekent dus afsluiting, en staat in verband met het Latijnsche cludere of claudere, clausum,
sluiten, gesloten. Uit de bepaling volgt alzoo, dat het
dorp met zijn hoeven en bouwlanden, evenals thans nog
op Ameland, van de gemeenschappelijke weidevelden was
afgesloten, en dat buiten die afsluiting alles moest worden verdeeld.
Slaan we thans een enkelen blik terug!
De geschiktste plaatsen van het land waren door de bewoners ingenomen. Daar hadden de vrijen hunne hoeven
en bouwlanden. Daaromheen lag het algemeene veld, de
hemmerk of dorpsmark. Hieruit volgt, dat de hemrikken
of dorpsmarken, oudtijds, evenals de dorpen, over geheel
Friesland verspreid zijn geweest. De verdeeling in hem(1) Ordonnantie ende Instructie betrekkelijk de zeedijken van
Bourum ende 't Carspel Visvliet, van 28 Februarij 1611, voorkomende in het boek van geregistreerde stukken beroerende de Dyckagien , van 1603—1614.
Verg. Mr. W. W. Buma , in het 25e verslag van het Fr. Gen.,
waar het woord verklaard wordt als: hek tot afsluiting.
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rikken moet dus toen de grondverdeeling geweest zijn.
De O. F. W. bevestigen deze opvatting. In een volgend
tijdvak toch vinden we het land verdeeld in bannen of
f erden, die elk een Skelta aan het hoofd hadden. Maar
de benaming van ferd of ban wordt nog herhaaldelijk afgewisseld met die van hemrik. Wanneer in maatschappelijken zin over den grond of het grondbezit binnen het
gebied van den Skelta gesproken wordt, vinden we veelal
het woord hemrïk gebezigd, terwijl daarvoor gewoonlijk
het woord ban wordt gebruikt, als over de niagt van den
Skelta binnen dat gebied wordt gehandeld. De hemrikken
schijnen dus den grondslag te hebben gelegd voor de latere ferden of bannen, waarvoor de oude benaming in gebruik was gebleven. We meenen dus als hoogst waarschijnlijk te mogen stellen, dat de gouwen in Friesland,
oudtijds, evenals in de Saxische gewesten, in een aantal
uitgestrekte hemrikken verdeeld zijn geweest.
Deze beschouwing vind ik geheel bevestigd in de Middel-Nederlandsche Geographie van Mr. L. Ph. C. van den
Bergh. Bij de Frieten zoowel als bij de Saxen en Franken, zegt deze geleerde, bestond in de middeleeuwen eene
eenvormige, drieledige verdeeling van het land: eene kerkregtelijke, eene staatsregtelijke en eene burgerregtelijke.
De staatsregtelijke, uitgaande van den Keizer, kwam in
de 8e eeuw tot stand, maar de burgerregtelijke dagteekende van vroeger tijden en was voortgekomen uit den
boezem van het volk. Burgerregtelijk was het land verdeeld in gouwen en elke gouw in marken; staatsregtelijk
in graafschappen {pagî) en ieder graafschap in schoutambachten, dorpen of gemeenten (villaé). Graafschappen en
gouwen waren „eenzelvig", evenals ook marken en dorpen
of gemeenten. Vandaar herhaaldelijk in de oorkonden:
villa vel mar ca (1).
Na deze beschouwing kunnen we ons de dorpen met de
(1) v. d. Bergh, Middel-Nederlandsehe Geographie, 1872, p. 117—125.

Wumkes.nl

3(30

DE DORPGEMEENTEN IN FRIESLAND.

hemrikken , in het eerste tijdvak onzer geschiedenis, als
voor oogen stellen.
Op de terpen, de hemmen en de vruchtbare oorden
der zand- en geestgronden staan de hoeven der vrijen en
edelingen. Daaromheen liggen de verdeelde bouwgronden ,
door hen in eigendom bezeten. Onvrije handwerkslieden
hebben daartusschen hunne schamele hutten opgeslagen.
Het geheel vormt het dorp, hetwelk van het omliggende
algemeene veld is afgescheiden. Een weg voert derwaarts.
En tot op verren afstand van het dorp strekken zich de
algemeene gronden u i t , de hemmerk, met hare graslanden
en wateren, hare bosschen of heidevelden en veengronden.
Daar gaat de vrije bevolking ter jagt of op de vischvangst,
terwijl de onvrije de landen bebouwt, of de kudden hoedt
op de gemeene weiden. Maar slechts een gering deel der
slaven of liten is in onmiddelijken dienst der vrijen. Het
meerendeel ontvangt van hen afgelegen gronden in de
hemrik in gebruik of in pacht. En in de verte merken
we ter naauwernood hunne nederige stulpen , die daar staan
in de nabijheid hunner dagelijksche werkzaamheden. Maar
die stulpen , niet gering in aantal, vormen daar, vaak op
kleinere terpen , gehuchten of buurschappen, die we , in
een volgend tijdperk, als de toestand van onvrijheid heeft
opgehouden , tot zelfstandige dorpen zullen zien ontwikkelen.
Hebben we tot nu toe een blik geslagen op den ouden
toestand van het land en de verdeeling daarvan, en op
de bewoners en hunne woonsteden, hun maatschappelijken
rang en hun dagelijksch bedrijf.- laten wij ze thans volgen
in hun openbaar leven. De mededeeling van Tacitus zij
weer in hoofdzaak ons uitgangspunt.
Vrijen en edelingen maakten het eigenlijke volk uit.
Met hunne bevoegdheid tot grondbezit hangt naauw te
zamen het volle genot hunner regten. Alleen zij hadden
het regt om wapenen te dragen en deel te nemen aan
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volksvergadering en gerigt (1). Wie erkent hier niet het
beginsel van het Oud Friesche staatsregt: grondbezit en
stemregt in handen van dezelfde personen; het een het
kenmerk van het ander.
„Op bepaalde tijden / ' — verhaalt Tacitus — (2), „vergaderde het volk, vooral bij wassende of volle maan.
„Uit alle oorden des lands kwamen de vrijen en edelen
„op. Dan werden de algemeene belangen des volks be„handeld, aanvoerders in den krijg gekozen en hoofden,
„om regt te doen in gouwen en dorpen. Ook konden er klag„ten worden ingebragt en straffen worden uitgesproken.
„De priesters geboden er stilte en de voornaamsten namen
„het woord, naar gelang van ouderdom, adel, krijgsroem
„of welsprekendheid, om hunnen raad te laten hooren.
„Indien het gevoelen mishaagde, wees de menigte het af
„met gemor; indien het beviel, kletterden ze met hunne
„wapenen. Zoo beraadslaagde het gansche volk over alle
„belangrijke zaken, die vervolgens door de hoofden werden
„afgedaan."
Ongetwijfeld spreekt Tacitus hier van de vergadering
eener gansche volksstam. In korte en duidelijke trekken
schetst hij intusschen den democratischen geest der Germaansche volken, die eene volstrekte volksregeiing met
zich bragt.
Gelijke volksregering heerschte in de gouwen en de
dorpen (3). Centralisatie van bestuur was nog schier even
onbekend, als bij de beperkte middelen van gemeenschap
onmogelijk. Niet daarin, maar in de liefde tot het land
en de vrijheid, bestond de band, die allen omstrengelde.
Behoudens de besluiten op de algemeene vergaderingen,
regelde elke streek hare eigene bijzondere belangen. Tacitus
^1)
(2)
(3)

Telting , Oud-Frieseh privaatregt , t. a. p . , p. 17.
Tacitus , Germ. V I I , IX . XII.
Acker Stratingh, t. a. p. 324.
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geeft ook hiervan eene enkele aanwijzing (1). Na eene
schets, hoe de vrije Germaan te huis zijn leven doorbragt en dikwijls ter maaltijd ging, waar, bij het gebruik
van overvloedig spijs en drank, soms ergerlijke tooneelen
voorvielen, maar ook vaak oude veeten werden beslecht,
nabestaanden weer tot elkander gebragt en gewigtige algemeene zaken besproken , verhaalt hij verder: „Daar wer„den dan met een open gemoed aller gevoelens geuit en
„hartsgeheimen bloot gelegd, en de denkbeelden, dan
„geopperd, kwamen den volgenden dag in beraadslaging.
„Zoo had elke dag, —• voegt hij er bij., — hare nuttige
„werking. Zij beraadslaagden terwijl ze niet wisten te vein„zen, en besloten, wanneer ze niet konden dwalen/'
Hier geldt het kennelijk zamenkomsten, niet van het
gansche volk, maar van geheel plaatselijken aard. De vrije
mannen der gemeente kwamen van tijd tot tijd bijeen, beraadslagende over algemeene belangen of regtsprekende.
Volksvergaderingen en volksgerigten waren oorspronkelijk één. „Het is geoorloofd, zegt Tacitus (2), op de vergaderingen ook beschuldigingen in te brengen, boete en
„zelfs doodstraf te vorderen." De democratische geest duldde
niet, dat een enkel persoon regt of magt zou uitoefenen
over den vrijen Germaan : alleen de vereeniging van alle
vrije mannen, de gemeente, kon straffen aan lijf en leven,
aan have en goed (3). Evenmin kon een enkel persoon
de belangen regelen van het algemeen; allen moesten daarover gehoord worden.
Evenzoo was het in Friesland. In ieder dorp moesten
van ouds drie wettelijke thingen, volksvergaderingen of
volksgerigten, plaats hebben. Alle vrije mannen van het
dorp waren verpligt die bij te wonen, tenzij ze een wettig
(1)
(2)

Tacitus , Germ. eap. XXII.
Tacitus , Germ. X I I .

(3)

Telting. Sporen etc.. t. a. p . , bl. 357.
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bewijs van verschooning konden aanvoeren, zooals b.v.
„dat hun weer en wind tegen was geweest en zij dijken
„moesten tegen de zoute zee en tegen de woeste golven" (1).
In de open lucht, hetzij in een woud, of op het ruime
veld, of in de nabijheid van een water of van eene b r u g ,
of op eene opgeworpen hoogte, worpene warf, verzamelde
zich dan de gemeente op de liudewarf, de volksgerigtsplaats (2). Daar benoemden ze hunne hoofden en regters:
„de Asega mogt geen vonnis wijzen, tenzij hij door het volk
gekozen ware." Daar beslisten ze over geschillen en misdrijven en beraadslaagden ze over algemeene belangen. Herhaaldelijk lezen we in de O. F. W. van linde kest, liude
ivilker, liude wirde, (volks besluit, volks bevel, volks stem),
evenals in latere bronnen van de besluiten der meente of
meene meente (8).
En de behartiging der algemeene belangen van dorp en
hemmerk gaven in Friesland tot veelvuldige volksvergaderingen aanleiding. Slechts enkele onderwerpen van algemeenen aard behoeven te worden herinnerd. Voortdurend
moest tegen overstrooming worden gewaakt, éérst door
het opwerpen of verhoogen van terpen; later door het maken
van dijken ; „daarbij zouden de versten zoowel als de naasten
(1) O. F. W., Wierdsma, p: 6 9 , 7 0 , 149.
Idem , Richthofen , p. 40 en 41.
Idem , uitg. Fr. Gen. Thet is en therp , deer kyndkerstinga sind
end lykfellingha e tha thrim aefte thinghum. (Dat is een dorp,
waar kinderdoop en begrafenis en de drie wettelijke volksgerigten
plaats hebben.)
(2) Telting, Sporen, t. a. p. 35S.
Noordewier, Regtsoudheden , p. 331—334. Idem , bijna vergeten
hoofdstuk, p, 26.
Acker Stratingh, t. a. p. 323.
O. F. W . , Wierdsma, p. 5 3 , / 1 , 79 , 426 en 427.
(3) O. F. W . , passim.
Richthofen, in voce.
Fr. Chart. passim.
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„dijkpligtig zijn" (1). Herhaaldelijk moesten de hemrikken
worden verdeeld. De hemriksloot moest worden gegraven
en telkens door de naastlegers opgeklaard (2). De weg
naar het hoofddorp moest worden gelegd, en elk, die in
het dorp huiszittende was en er een heemstede had, moest
dien onderhouden (3). De onderhoudpligtigen van al deze
werken moesten worden aangewezen. Bovenal moest in deze
waterrijke provincie groote zorg worden besteed aan de
geregelde afstrooming. Veelvuldig zijn daarom in de O.
F. W. de bepalingen op het onderhoud van zijlen en waterlossingen en omtrent de middelen, om de nalatigen te
noodzaken of te straffen (4). Eindelijk moest in elk dorp
een persoon worden aangesteld, die op dit alles een naauwlettend toezigt uitoefende. Dit was, hoogst waarschijnlijk
reeds van ouds, de Atta. Wij treffen hem herhaaldelijk
in de oude regtsbromieu aan als ambtelijk persoon in de
dorpen, die het toezigt uitoefende over dijken en wegen,
geringe misdrijven strafte, zwaardere onderzocht en kleine
geschillen beslechtte (5). En de oud-Germaansche benaming, die bij de verschillende stammen in onderscheidene
neven vormen voorkomt, als athe, atto, 'àtte, cite, ette,
aite, aita, haite en heita, regtstreeks verwant aan het
nog gebruikelijke Friesche woord heit, heite (Vader), pleit
voor de hooge oudheid dezer waardigheid (6). De Atta
was dan van ouds de dorps burgervader.
Belangrijke zaken werden echter niet door den Atta
(1) O. F. W. Wierdsma, p. 2 3 , 31-, 301 , 307.
I d e m , Richthofen, p. 1 8 , 1 9 , 4 2 , 4 3 , 122.
Idem , Fr. Gen. , I , p. 38 , 105 , 129.
(2) O. F. W. Wierdsma, p. 317.
(3) O. F. Wierdsma, p. 395.
(4) O. F. W. Wierdsma, p. 32 , 33.
(5) O. F. W. Wierdsma, p. 301, 304, 317, 32(5, 332, 334 en 337.
(61) Richthofen , Wörterb. in voce.
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beslist. maar na door hem onderzocht te zijn voor
het volksgerigt gebragt (1). Die gerigten waren oudtijds met godsdienstige plegtigheden verbonden.
De
priester, vertegenwoordigende de godheid, was daarbij
een persoon van verheven gezag. In elke volksvergadering gebood hij stilte, bewaarde hij de orde en oefende
hij den tucht uit. Nadat de voornaamsten het woord hadden gevoerd, werd het oordeel der vrije mannen vernomen (2).
Waarschijnlijk werd dan door den priester daarop het regt
toegepast en het vonnis uitgesproken. In de oud Germaansche
taal toch wordt de priester Ewart (regtbewaarder) genoemd (3). En ook in Friesland leefde nog in het volgend
tijdperk de herinnering aan het priesterschap des regters
voort. Hier was het de Asega (regtzegger) . die het regt
toepaste en het vonnis deelde, en „Asega beteekent priester"
zeggen de O. F. W. (4). Ook de Frana of Frona, die bij
de geregten voorzat, werd een geheiligd persoon geacht.
Zijn naam van fran, heilig, heerschappelijk, wordt gerekend van Oud-Germaanschen oorsprong te zijn. Waarschijnlijk behoort hij mede tot de oudste regterlijke personen in de hemmerik, die de volksgerigten leidde,
vóórdat hier, tengevolge van de Frankische overheersching,
Skelta's, (Skeldheta's, schuldvorderaars) , als grafelijke
ambtenaren _, waren aangesteld. De namen van Frana en
Skelta worden in de O. F. W. nog steeds voor dezelfde
betrekking door elkander gebezigd, maar toch wordt vooral
in de oudste gedeelten dier wetten, als de 24 landregten
(1) Tacitus , Germania , XII.
Telting, Sporen , t. a. p. 355.
O. F. W . , Wierdsma, p. 304 , 32(5.
(2) Tacitus, Germ. V I I . IX en XII.
Telting, Sporen, t. a. p. 343.
(3) Noordewier , Regtsoudheden , p. 336.
O. F. W. , Wierdsma, p. 126 , noot 3.
(4) O. F. W . , Wierdsma , p. 126.
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en de 16 kesten, die van oudere herkomst getuigen, de
Frana vooral genoemd in betrekking tot het volksgerigt of
wanneer de vredepenningen voor een gedeelte vervielen aan
het volk. Eene enkele maal nog lezen we van het Franaaltaar, waarop de boeten moesten worden nedergelegd (1).
De straffen bestonden meestal ie boete, oudtijds van
vee, later van geld (2). Slechts schanddaden, als hoofdzakelijk verraad en lafheid jegens het vaderland, werden
met den dood gestraft. Nergens echter werd zoo weinig
de doodstraf toegepast als hier (3). De O. F. W. bepalen
uitdrukkelijk , dat „alle Friezen hunne misdrijven met hun
„goed konden boeten" (4). Het boetestelsel was daarom
zeer naauwgezet uitgewerkt. Een deel der boeten kwam
als weergeld aan den beleedigde of aan de verwanten van
den verslagene; een ander deel als fredum aan de overheid, wegens den geschonden volksvrede. Zoo strekten de
boeten tegelijk tot bezoldiging van regters en overheden.
En ook op andere wijze werd daarin voorzien. „Het was
„gewoonte, —• zegt Tacitus, •— om, man voor m a n ,
„uit eigen beweging iets van de kudden of vruchten aan
„de hoofden te brengen, hetwelk, als eerbetuiging aange„nomen, tevens in de behoeften voorzag" (5). Dit gebruik
zal allengs regel en wet geworden zijn. In een volgend
(1) O. F. W . , Richthofen, p. 21 , 25 , 3 2 , 33 , 34 , 4 0 , 44 , 61,
6 2 , 6 3 , 7 8 , 79.
Idem , Wörterb. in voce Frana.
O. F. "W. , Wierdsma , p. 184.
Acker Stratingh, t. a. p . , II , 2e stuk, p. 229.
(2) Tacitus , Germ. XII en XXI.
Telling, Sporen , t. a. p . , p. 357—364.
O. F. W . , Wierdsma, p. 184.
(.3) Telling, t. a. p . , p. 361.
(4) O. F. W. , Wierdsma, p. 142.
Richthofen , p. 24 en 25.
(5)

Tacitus,

Germ. XV.
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tijdvak althans vinden we reeds een stelsel van belastingen
hovescot en hushlote (schot en lot) eu andere.
Behalve de godsdienstige plegtigheden bij volksvergaderingen en gerigten, had oorspronkelijk de eigenlijke godsvereering plaats in gewijde bosschen en velden, „want de
„Germanen achtten het niet overeenkomstig de hemelsche
„grootheid, — zegt Tacitus (1), — om de Goden binnen
„wanden te beperken, noch om hen met de gedaante
„van een mensehelijk aangezigt af te beelden." Niet
steeds evenwel hielden zich onze heidensche voorvaderen aan deze verheven beschouwing. Bij meerder welvaart
trok ook hen het zinnelijke aan. De eerste verkondigers
van het Christendom, als Bonefacius en Ludger, vonden
tempels met afgodsbeelden en altaren. Ludger had zelfs
een schat van goud en zilver in de tempels van Friesland
gevonden en in de schatkist van den Frankischen vorst
gestort. Het werd den verkondigers der nieuwe leer aanbevolen , om alleen de afgodsbeelden en niet de heiligdommen te vernielen, maar ze tot kerken te wijden en
in te rigten, ten einde het volk des te gemakkelijker voor
de nieuwe godsdienst te winnen. In de O. F. W., die
hier en daar van heidenschen oorsprong getuigen, wordt
ook gewaagd van goud en zilver in de tempels, en zij, die
zich aan roof daarvan schuldig maakten, moesten geofferd
worden aan de goden, wier tempels zij hadden beroofd.
En Karel Martel roeide, na de nederlaag der Friezen, de
heidensche tempels uit en keerde met grooten buit terug (2).
Reeds in den vóór-Christelijken tijd bestonden er alzoo
onroerende goederen en fondsen ten behoeve van de eeredienst: gewijde bosschen of velden, en tempels zelfs . met
(1)

Tacitus,

Germ. IX.

{2) Acker Stratingh,
melde bronnen.

II,

t. a. p. , p. 385—387 en de daar ver-

V. F. XIV.

25
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kostbare schatten begiftigd. Waarschijnlijk zullen die bosscheo of velden reeds oorspronkelijk bij de verdeeling van
de overvloedige gronden der hemrik voor dit doel zijn afgezonderd en later, bij den overgang van het volk tot de
Christelijke kerk, ten behoeve van de nieuwe eeredienst
bestemd zijn geworden. De aanbeveling, om geene heiligdommen te vernielen, maar ze tot kerken te wijden en
in te rigten , pleit hiervoor , evenals ook het feit, dat in
enkele kerkelijke goederen oude begraafplaatssn zijn ontdekt , die. door de daarin gevonden urnen , van heidenschen oorsprong schijnen te getuigen (1). En dat althans
in den Christelijken tijd de kerkelijke goederen deel uitmaakten van de hemrik , blijkt uit de bepaling der O . F . W ,
dat „de vrije Fries moest zweeren, waar, in de hemrik,
„waarin hij geërfd was, der heiligen erf en des konings
„erf lag. Dat moest hij aanwijzen en niet verkleinen" (2).
Hiermede hebben wij het eerste tijdvak onzer geschiedenis doorloopen. Wij hebben een blik geslagen op de
bewoners in hunne woonplaatsen en in hun bijzonder en
openbaar leven. Niet alles, we ei kennen het gaarne,
was daarbij even helder en duidelijk Somtijds moesten
we ons tot gissingen bepalen ; niet zelden ook uit latere
toestanden tot vroegere besluiten. De oude geschiedbronnen
werpen niet op alles een even helder licht. Ook waren
oudtijds niet alle regten en bevoegdheden naauwkeurig be(1) Voor een vijftal jaren werd bij het afgraven van een stuk land,
van ouds behoorende tot de kerkelijke goederen van de gemeente
Ængwiïden, en iets hooger gelegen dan het omliggende hooiland,
cene oude begraafplaats ontdekt, waarin onder anderen eene geheele
urn en zeer vele scherven van urnen werden gevonden , benevens geheele rijen graven, die door groote schuins tegen elkander opgezette
gebakken stceneu waren gedekt, en bovendien een steenen doodkist,
waarin tegen een der binnenwanden de figuur van een bisschopsstaf
was gebeiteld.
(2)

O. F. W., Wierdsma,

p. 00.
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paald. Vooral de laatste eeuwen van dit tijdvak, met de
voortdurende oorlogen tegen de Franken, werkten storend
op de regelmatige ontwikkeling van het inwendig bestuur.
Eerst Karel de Groote bragt in den binnenlandschen toestand orde en vastheid.
Toch vlei ik mij, dat op de hoofdpunten eenig licht
zal zijn gevallen. We zagen de Friesche gouwen van ouds
verdeeld in hemmerken. Elke hemmerk was verbonden aan
een dorp. Daar woonden hoofdzakelijk de vrijen en edelen
te midden van hunne bouwgronden. Zij waren de bezitters
van de merkegronden daar omheen. Liten en slaven woonden in gehuchten over de gansche hemmerik verspreid.
Dezen vormden den werkenden stand. In het openbaar
leven kwamen ze niet in aanmerking.
De vrije dorpsbewoners kwamen van tijd tot tijd in algemeene volksvergaderingen bijeen. Hun regt, om die bij
te wonen, viel zamen met hun grondbezit. Zij beraadslaagden over de algemeene belangen van dorp en hemmerik.
Hunne besluiten tot belangrijke werken werden uitgevoerd
door de gansche bevolking; het onderhoud van sommige
was opgedragen aan onderhoudpligtigen , als bezitters van
bepaalde vaste goederen. Eigen gekozen hoofden oefenden
het toezigt uit.
Volksvergaderingen en gerigten waren één , en verbonden met godsdienstige plegtigheden. Priesters zaten er
voor, en spraken, na het oordeel der vrije mannen te
hebben gehoord , als regters, het vonnis uit. En hoofden
en regters genoten hunne bezoldiging uit de meerdere toegedeelde gronden, de opgelegde boeten , en de giften , die
aanvankelijk vrijwillig, uit gewoonte, later als belastingen
werden opgebragt.
• Ziedaar de gemeente in haar eerste tijdvak, het tijdvak van haar ontstaan. Zelfbestuur is haar kenmerk; alles
voor het volk en door het volk, het beginsel. Maar dat
volk bestaat alleen uit vrijen en edelen. De gehuchten der
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onvrijen zijn onderworpen aan het hoofddorp. Later zullen
we zien, hoe, in een volgend tijdvak, een en ander zich
heeft ontwikkeld en gewijzigd.

II.
Van de Frankische tot de Saxische heerschappij.
(A°. 800—1500).
Acht eeuwen van onze jaartelling zijn voorbijgegaan.
Friesland had, in den loop dier tijden, zijn gebied aanmerkelijk uitgebreid. Het strekte zich uit langs de kusten
der Noordzee van de Schelde tot de Wezer. Maar toen
daarop de magtige vorsten en aanvoerders der Franken
ten zuiden van het gebied der Friezen hun scepter zwaaiden , en tegelijk uitbreiding van de Christelijke godsdienst
en vermeerdering van hunne landen beoogden, toen ontstond er tusschen de Franken en Friezen een verwoede
krijg, die meer dan twee eeuwen met afwisselend geluk
duurde. Beurtelings werden geheele landstreken verloren
en herwonnen. Allengs echter kromp het gebied der Friezen in; allengs ook wisten de Christen-zendelingen de
harten van vele Friezen voor de nieuwe godsdienst te
winnen. Nog eenmaal schitterde de grootheid van het
Friesche volk onder zijn beroemden koning Radboud I :
eene grootsche figuur, wiens naam even vermaard is in de
Frankische, Saxische en Deensche jaarboeken als in die
der Hollanders en Friezen.
De vrijheid en de voorvaderlijke goden waren hem één , en, held en regent,
die eene betere beoordeeling waardig is, dan hem
veelal te beurt valt, verdedigde hij beiden met moed
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en bekwaamheid (1). Doch ten slotte moest hij voor Pepijn van Herstal onderdoen en de Frankische opperheerschappij erkennen. Zijne opvolgers, in de Friesche
kronieken nog honing genoemd, worden in de Frankische
jaarboeken als hertog betiteld (2). Christen-zendelingen
verkregen vrijheid van prediken, en allerwege vond de
nieuwe godsdienst talrijke aanhangers. Herhaalde malen
kwamen echter de Friezen nog in opstnnd. Zelfs vond
Karel Martel het noodig, om met eene welbemande vloot
langs het Boerdiep of de Middelzee tot in het hart van
Friesland door te dringen, waar h i j , na de overwinning,
eene menigte heidensche tempels vernielde (3). En toen
onder den tweeden Radboud, die, na den moord van Bonefacius, naar Denemarken gevlugt was, waarschijnlijk
op zijn aanstoken, door het Saxisch opperhoofd Wittekind nogmaals een opstand in Friesland was bewerkt,
toen verscheen weldra koning Karel de Groote met een
magtig leger in Friesland; versloeg, bij een verschrikkelijke slagting, den Frieschen koning Radboud en vernietigde voor altijd zijne waardigheid (4).
En koning Karel vestigde een nieuw en geregeld bestuur in het land, waardoor hij orde en rust herstelde,
en in de gevolgen zoozeer een weldoener werd voor het
volk, dat het nageslacht hem in zijne zangen vereerde
als „den betere en den meer beminde, die tiouw en waar„heid stichtte," en „die den Friezen de vrijheid schonk ,
(1) Arend, Algemeene Geschiedenis des Vaderlands, I , p. 327 en
328.
Vrije Fries, V, Winkler Prins , p. 97.
MoU, Kerkgeschiedenis van Nederland, I , p. 88—94.
(2) Arend, t. a. p . , I , p. 230.
(3) Arend, t. a. p. , I , p. 332.
(4) 'Arend, t. a. p . , I , p. 347 en 348.
Ubbo Emmius, Rerum Frisicarum historia , IV , p. (>3.
MoU, Kerkgeschiedenis, I , p. 153.
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„den geborenen en ongeborenen , alzoo lang als de wind
„van de wolken waait en de wereld bestaat" (1).
Van de Frankische opperheerschappij af aan begint vooral
het verschil tusschen Friesland en de andere provinciën,
met opzigt tot de opkomst der gemeenten. Het was vooral
in dezen tijd, dat zich het leenstelsel vestigde, hetwelk
in volgende eeuwen meer en meer werd ontwikkeld.
Land en volk kwam in de magt der leenmannen, die
het bestuurden naar welgevallen. Eigendom en bezit der
oorspronkelijke inwoners werd vernietigd. Die bewoners
werden huis- of hof hoorigen, glebae adscripti. Alle gemeenteleven ging onder. Staatsregt en burgerlijk regt werden
vereenzelvigd. De leenman bezat alles en heerschte onbeperkt.
Anders was het in Friesland. Dit kleine land behoorde
tot de Weinigen, waar het leenstelsel niet werd ingevoerd.
Dit wordt schier algemeen erkend (%). Een Fransch geschiedschrijver Cismondi de Cismondi, zegt in zijne Histoire
des Francais (3): „In enkele provinciën bleef het verdeeld
„eigendom bestaan ; ieder behield er zijn erf, ieder gebruikte
„er zijn veld tot eigen voordeel; ieder had het regt de
„wapenen te dragen en men vereenigde er zich tot de
„algemeene verdediging onder eigen gekozen opperhoofden.
„Zoo bleven de Friezen langs de Zuiderzee, de Bretagners
„in Armorique en de Gascogners in de Pyreneen vrij en in

(1) Oude Friesche Wetten. Wiersma , p. 112—114.
Idem Friesck Genootschap , I I , Ie stuk , p. 69 en 82.
(2) Arend, t. a. p . , p. 362.
van Idsinga , Staatsrecht der Vereenigde Nederlanden, I , p. 102—
104. Wel is waar, hebben in de I3e en 14e eeuwen Hollands Graven , als ze hunne aanspraken op Friesland deden gelden, getracht het leenstelsel hier in te voeren , doch nimmer met duurzaam gevolg. Hierop
schijnt von Richthofen te doelen in zijn Altfriesisches Wörterbuch in
voce îen.
(3) Aangehaald in de Vrije Fries , V.
de benaming van vrije Friezen , p. 221.
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„staat zich te verdedigen, dikwijls zelfs genoodzaakt om
„voor hunne onafhankelijkheid te strijden."
Eveneens zeggen de oude Friesche wetten; „dat alle
„Friezen een vrijen regtstoel bezitten, voor zoover zij vrij
„zijn geboren;" en „dat iedereen zijn have en goed en
„alles , wat hij verkregen heeft, onberoofd in bezit houdt,
„tenzij men 't hem afwinne, met regt en bewijs in een
„wettig geding" (1). Dergelijke bepalingen zouden met het
leenregt onbestaanbaar zijn geweest, evenzeer als het behoud der voorvaderlijke wetten en de vrije keuze van eigen
regters.
Bij de Friezen dus geen leenregt.
Zij behielden hunne persoonlijke vrijheid, zooals ze die
van ouds genoten hadden. Waarschijnlijk zal dit, in tegenstelling met den toestand van hoorigheid bij andere volken,
in vervolg van tijd, aanleiding hebben gegeven tot den
naam van vrije Friezen.
Staatkundig, vrij en onafhankelijk bleef echter het Friesche
volk niet. Het land in zijn ganschen omvang, was een
hertogdom geworden, onderworpen aan de Frankische monarchie , en na de verdeeling daarvan, aan de Duitsche
keizers. En in de gooën of gouwen werden graven aangesteld , waaraan de ingezetenen schatting en geregtelijke
boeten moesten opbrengen (2).
Waarschijnlijk zullen deze graven in het begin van dit
tijdvak eene uitgebreidere magt hebben uitgeoefend dan
later : het binnenlandsch bestuur moest op hechte grondslagen worden gevestigd; veiligheid en orde moesten worden
hersteld. In vervolg van tijd echter, toen beide gouwen
(1) Oude Friesche Wetten. Wiersma, p. 129 en 149.
Richthofen, p. 11 en 4 1 .
(2) Van den Bergh, Handboek der Middel-Nederlandsche geographie, p. 119—122.
O. F. W. Wiersma, p. 1 7 , 34—38, 4 5 , 8 8 , 114, 133, 1/4, 287,
288 , 290 , 2 9 1 , 305 enz.
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Ooster- en Westergoo onder denzelfden graaf waren gekomen, die soms tegelijk magtig leenman was in andere oorden
en veelal elders vertoefde, moet zijn invloed op het inwendig
bestuur van Friesland in groote mate zijn verminderd. Volgens
de oude Friesche wetten schijnt de graaf slechts nu en
dan aanwezig te zijn geweest. Om de vier jaren kon hij
eene buitengewone teregtzitting, (bodthing, geboden geding) houden, waarin echter niet hij zelf, maar als altijd,
de door het volk gekozen regter, de Asega, regt sprak (1).
Welligt zal hij ook dan de schattingen en boeten, die
voor hem geind waren, in ontvang hebben genomen.
Zijn middelijke invloed op het bestuur bestond in de
aanstelling van Schouten of Skelta's. Dat deze door hem
benoemd werden, blijkt uit menige bepaling der O. F. W.
De Skelta wordt „des konings voogd en des graven voogd"
genoemd; en wanneer de graaf zelf een geboden gerigt
hield, dan moest de Skelta den ban overgeven aan hem,
„van wien hij dien ontvangen had" (2).
Men heeft gemeend in de betrekking der Skelta's den
grond te vinden voor het ontstaan der gemeenten ten platten lande. Wij moeten dus vóór alles die betrekking nagaan.
Daarbij zullen we gelegenheid hebben op te merken, dat
in hun bestuur wel de oorsprong van dat der grietenijen,
maar niet van het eigenlijk gemeentewezen in Friesland
moet gezocht worden.
Er waren verschillende Skelta's. Herhaaldelijk wordt
van hen gesproken in den meervoudsvorm. De Skelta's
mogten geen gerigt houden, dan bij het rijzen der zon ;
zij moesten de komst des graven aankondigen : zij waren
verpligt bij diens gerigt tegenwoordig te zijn (3).
Voorts had elke Skelta een eigen grondgebied, waar hij
(1) O. F. W. Wiersma, p. 17 , 34—38, 74 en 271.
(2) O. F. W. Wiersma , p. 37 en 287.
(3) O. F. W. Wiersma, p. 36, 37 en 38.
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regtspraak eischte en den Asega bande of beval te vonnissen. Oudtijds komt dit regtsgebied vooral voor onder
den naam van Ban. Dit woord beteekende oorspronkelijk
bevel van den magthebbende , en vervolgens het gebied, waarover het bevel van kr'acht was. De Skelta's moesten,
elk in zijn ban des graven komst aankondigen ; alle Skelta's
moesten, elk in zijn ban, de veroordeeling bekend maken
van een onwillige om in regten te verschijnen, en de
huisschatting moest de Skelta ontvangen in zijnen ban (1).
Eveneens lezen we herdaaldelijk, betrekkelijk den Asega:
„in welken ban de Asega komt: in welken ban de Asega
„iemand opeischt" (2).
Ook onder andere benamingen dan ban komt het regtsgebied van Skelta en Asega voor. De Skelta bande „frede"
in zijn district, die bij Asega vonnis moest worden gehandhaafd. Bij letterverwisseling werd frede ook ferd genoemd, en dit woord werd tevens gebezigd voor het gebied , waarover de gebannen „frede" zich uitstrekte. Zoo
komen voor de ferd (van Utingeradeel), Bornferd, Hemmelra olde ferd, Westerferd, de vier oude f er den, Wijmbritseraferd of dele, en Prelaten des f er des ende delis (3).
Hebben we reeds vroeger opgemerkt, dat de benamingen
ban en hemmerik veelal door elkander en in dezelfde beteekenis gebruikt werden, uit de laatst aangehaalde voorbeelden blijkt evenzeer het afwisselend gebruik van de
woorden ferd en deel. En daar het woord deel ook altijd
voorkomt in de beteekenis van regtsgebied en tot op heden
(.1) O. F. W. JFiersma, p. 36 , 2 8 1 , 287.
(2) O. F. W. Wiersma, p. 100 , 101.
(3) O. F. "W. Wiersma, p. 8 in nota.
Idem Friesch Genootschap, I I , 2e stuk p. 185, 295, 319.
Idem Richthofen, p. 492 , 502 , 535 , 560.
van Panhuijs , de landgemeente in Friesland p, 8 en 9.
Acker Stratingh, t. a. p, II, 2e stuk, p. 93, volgens wien de vier oude
ferden waren Ængwirden , Utingeradeel, Haskerland en Doniawerstal.
Petrus van Thabor, Archief van Visser en Amersfoordt, I I I , p. 283.
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de gewone benaming is van grietenij , (de tegenwoordige
landgemeente), zoo worden we er als van zelf toe geleid
om aan te nemen, d a t , evenals de ban of ferd zal ontstaan zijn uit de vroegere hemmerik, zoo ook het deel
of de grietenij van den lateren grietman zijn oorsprong
vindt in de ban of ferd van den Skelta.
Hoogst waarschijnlijk echter zal in de uitgestrektheid en
de grenzen dier deelen in den loop der eeuwen menige
wijziging ontstaan zijn.
De Friesche gouwen waren dus in dit tijdvak verdeeld
in een aantal afdeelingen : ferden, bannen of deelen. Aan
het hoofd van ieder stond een Skelta (Skeltata of Skeldheta,
d. i. schuldvorderaar).
Nevens hem in zijn ferd of ban zat de Asega (regtspreker), de gewone regter , die het vonnis deelde. Deze
was geen ambtenaar van het vreemd gezag, maar van
het volk, dat zelf de ke-uze van den regter aan zich
had gehouden. De oude Friesche wetten zeggen uitdrukkelijk : „Geen Asega mag vonnis wijzen , tenzij het volk hem
„gekozen hebbe." „Hij moest der wetten kundig zijn,
„en helpen en den weg wijzen allen, die zich zelven niet
„konden helpen" (1). Hij hoorde echter in gewone zaken,
vóór zijne uitspraak niet meer, zooals voorheen , de stem
der volksvergadering. Alleen zware misdaden, als moordbrand, vrouwenschennis en nachtelijke inbraak, werden nog
voor het volksgerigt gebragt (2). Anders werd de Asega
alleen bijgestaan door gezworen bijzitters, wettelijke getuigen , efte orJcenen, of 's Jconings orkenen genaamd, wier
betrekking eenige overeenkomst had met die der Schepenen
(Scabini) in de Frankische landen. Twaalf waren ze in
getal, waarvan de stem der meerderheid, van zeven,
voldoende was. Daarom komen ze ook dikwijls voor als
(1)

O. F. W. Wiersma,

p. 124—126.

(2)

O. F. W. Richthofen , p. 5 3 , 71 , 7 9 , 426 , 427.
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de zeven, der hvaalve zeven (der tolve saun) (1). Na de
orkenen te hebben gehoord, deelde de Asega het vonnis,
hetwelk vervolgens door den Skelta werd ten uitvoer gelegd (2).
Laten we thans den Skelta in zijne ambtsbetrekking
nader gadeslaan. Hij was, gelijk wij zagen, vertegenwoordiger van het gezag des graven en door dezen aangesteld. Zijne betrekking was drieledig: hij vorderde de
schattingen i n ; ,hij had den regtsdwang; en oefende het
oppergezag uit over dijken, sluizen en wegen van algemeen belang.
Elk dezer drie deelen van zijne betrekking willen we
in 't kort nagaan.
Bepaalde belastingen moesten de ingezetenen opbrengen:
vredepenningen, waarvoor hun veiligheid gevrijwaard werd
op zeven heirwegen (3) , en huisschatting (hus laga) als
wettige konings schatting , waartoe „elk, die huis en hof had,
„jaarlijks een penning moest betalen en wie rijker was en vijf
„inheemsche koeijen bezat, drie penningen. Die huisschatting
„moest de Skelta ontvangen in zijnen ban, want hij was des
„konings en des graven voogd." En wanneer iemand onwillig
was te betalen, dan werd hij bij Asega vonnis veroordeeld tot
eene boete van tien schellingen aan den Skelta en twee
pond aan den graaf (4). Meestal komt de huisschatting
voor onder den naam van huslage, maar ook als hushlote
en hovescot (5) , waarin we nog ons schot en lot herkennen.
(1) O. F. W. Wiersma , p. 2 / 8 , 285 , 288, 289 , 290, en in de
noten op 80 en 278.
Idem , Rtchthofen 390 , 395 , 397 , 412 , 4 1 3 , 414 , 416 , 417 , 418
en Worterbuch , in vocibus: orken en twilve (tolve).
Idem , Friesch Genootschap I I , 2e stuk, thi tolva eed, p. 305.
Noordewier , Regtsoudheden , p. 359 , coll. 355.
(2) O. F. W. Wiersma, p. 22 in nota.
(3) O. F. W. Wiersma, p. 133.
(4) O. F. W. Wiersma, p. 286—290.
(5) Richthofen , Worterbuch , in vocibus.
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Ook een successieregt werd er geheven. Allen, die vaders en moeders erf hadden ontvangen, moesten elk een
penning betalen of allen te zamen drie penningen (1).
Als regterlijk persoon had de Skelta den regtsdwang.
Bij hem werden de klagten van misdrijven aangebragt,
hij dagvaardde de beschuldigden, bande den Asega tot
een geregtelijk vonnis en bragt dit ten uitvoer (2).
De straffen bestonden, als van oudsher, meestal in
geldboeten , want „regt was het, dat de Fries elke vrede„breuk met geld konde boeten (3)." behalve enkele schanddaden, die met den dood werden gestraft. De boeten strekten,
naar gelang der misdrijven, ten behoeve van den graaf
en den Skelta, of van den Skelta en den Asega, dikwijls
ook voor een gedeelte ten behoeve van het volk.
In geen dezer beide gevallen kan de Skelta beschouwd
worden, als waarnemende het inwendig bestuur eener gemeente. Hij vertegenwoordigde het uitwendig gezag en
kan eenigermate vergeleken worden, eensdeels met den
rijksontvanger, anderdeels met het Openbaar Ministerie bij
onze tegenwoordige regts-collegien.
In de derde plaats oefende hij het toezigt uit over de
publieke werken, die in het algemeen belang van land en
kerk noodzakelijk waren (4).
Gestrenge bepalingen bestonden er omtrent het onderhouden van zeedijken en sluizen. Een paar voorbeelden mogen
hier eene plaats vinden.
De Fries moest den oever, dien hij tegen de zoute
zee bewaarde, vóór St. Benedictus-mis hebben hersteld,
op straffe van twee schellingen boete aan den Skelta voor
iederen dag wanwerk en de verplïgting om dadelijk aan 't
(1)
(2)
(3)

O. F. W. , Wiersma , p. 316.
O. F. W. Wiersma , passim en p. 22 in nota.
O. F. W. ald. p. 142.

(4) O. F. W . Wiesma , p. 23, 29 , 30 , 31, 32 , 33, 291 , 293 ,
294, 295 . 297, 300 , 301 , 303.
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werk te tijgen. Werd het bewezen , dat zijn dijk tusschen
Midszomer en Herfstdag het zoute water had ingelaten,
zoo verbeurde hij twee schellingen aan den Skelta en twee
pond aan den Graaf. En indien hij na herhaalde aanmaningen weerspannig bleef, zoo werd hij op des Skelta ban
veroordeeld tot de boete der hoofdlossing , (capitis redemtio).
„Als hij dan nog wilde voldoen, werd hem dag en borg
„toegestaan, maar indien hij niet wilde boeten, vóór dat
„het vaandel was opgerigt, mogt hij hebben dag noch
„borg, maar moest hij met de eene hand beloven en met
„de andere voldoen. En indien hij ook dan nog niet wilde
„boeten, verklaarde hem de Asega vredeloos, hem en zijn
„goed, en wie hem dan herbergde in zijn huis of zijn hof
„verbeurde twee pond. En als de vredelooze jaar en dag
„onwillig bleef, dan werd hij den lande uitgedreven en
„zijn erf werd in bezit genomen door den Skelta, ten be„hoeve van de heeren en het volk (1)."
Eveneens moesten de sluizen tegen St. Benedictus mis
volkomen in orde zijn, (tyende en temende, trekkende
en keerende). De Skelta zelf voerde met den Asega en
's konings orkenen daarover den schouw en de nalatige
schotpligtigen werden door den Asega veroordeeld tot twee
schellingen boete, te betalen op den naasten geregtsdag.
En indien ze na de vierde aanmaning niet betaalden, dan
belegde de Asega het vijfde gerigt op den zeedijk, bij de
gemeene zijl of sluis , en verwees de nalatigen in eene boete
van tien schellingen aan den Skelta en van twee pond aan
den graaf (£).
Voorts strekte zich de ban van den Skelta uit over algemeene heerwegen en over dorp- en kerkwegen, waar een
dorp het hoofd van een hemmerik was.
De heerweg en de dorpweg moesten 26 voet breed zijn.
De laatste moest worden onderhouden , door allen, „die
(1)

O. F. W. Wiersma , p. 301—303.

(2)

O. F. W. Wiersma,

p. 31 , 295—297.
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„in het dorp huiszittende waren en er een heemstede
hadden" (1).
En tot de hoofdkerk moesten vier paden leiden , ieder
van vier voet breed, tenzij ze stond aan den oever van
een water, zoodat men haar te scheep kon bereiken. En
wanneer aan de paden wanwerk werd bevonden, moest
dit binnen vijf dagen zijn beregt, „omdat allen het godshuis
„moesten bezoeken, heidenen en christenen, zondigen en
„zaligen" (&).
Ziedaar den Skelta in zijne ambtelijke betrekking geschetst. Hij was de vertegenwoordiger van het grafelijk
gezag, en als zoodanig, voor zooverre eene vergelijking
mag worden toegelaten met hedendaagsche betrekkingen,
deels rijks-ontvanger, deels ambtenaar van het openbaar
ministerie bij de geregten , deels hoofd van de politie over
dijken, sluizen en over de voornaamste wegen, voor zooverre
in het algemeen belang van land en kerk daarop toezigt werd gevorderd. Er is geen spoor van gemeenschappelijk overleg tusschen hem en de bevolking omtrent algemeen plaatselijke belangen. Zijn ferd of ban had niets
van eene gemeente. Het was een ambtsdistrict, in hoofdzaak een regtsgebied.
Dit is het gebleven, toen de betrekkingen van Skelta
en Asega overgingen op die van den grietman.
Den juisten tijd, wanneer dit heeft plaats gehad, vinden we nergens opgeteekend. We willen dus trachten,
dien te vinden.
Daar de Skelta's vertegenwoordigers waren van de grafelijke magt, mag men aannemen, dst hunne betrekking
is blijven bestaan, zoolang het gezag van graven in Friesland erkend werd. Dit brengt ons tot de noodzakelijkheid , om in eene korte beschouwing te treden van de
grafelijke regering in dit gewest.
(3)
(I)

O. F. W. Wiersma , p. 291 en 294.
O. F. W. Wiersma , p. 293.
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In de elfde eeuw vinden we met zekerheid melding gemaakt van de graven Bruno I I I , (1038—1057), Egbert I,
(1057—1068) en Egbert I I (1068—1089). Zij lieten hier
zelfs verschillende munten slaan, als te Stavoren, Dokkum,
Bolsward en Leeuwarden (1). Egbert I I was een magtig
vorst. Nevens de graafschappen Oostergoo en Westergoo
met Stavoren , bezat hij ook Hunsingo en Fivelgo,
en was hij graaf van Brunswijk en Markgraaf van Saxen
en Thuringen (2). Maar nadat hij den keizer naar de
kroon had gestoken , werd hij afgezet, en na verzoening
en herhaalden opstand, in het jaar 1089 overwonnen en
omgebragt.
Friesland was daardoor weer vervallen aan den keizer,
die daarop de graafschappen Oostergoo en Westergoo, bij
openlijke bulle , voor altijd schonk aan de kerk van Utrecht.
De bisschop nam er in het jaar 1092 bezit van , en benoemde tot zijnen stadhouder Adel van Fronenberg, schoonzoon van Cammenga, heer van Ameland. Weinige jaren
later (tusschen 1112 en 1116) werd de opdragt aan de
kerk van Utrecht, door den opvolgenden keizer Hendrik
V , als „vrij en onopzegbaar" bevestigd (3).
Tot zoolang schijnen de Friezen zich des keizers beschikking te hebben laten welgevallen. Het land genoot eene
aangename rust, lezen we. Maar toen kort daarna, in
1126, keizer Lotharius de graafschappen Oostergoo en
Westergoo ten behoeve van den Hollandschen graaf Dirk
VI wegschonk, toen waren de Friezen zoo verontwaardigd , dat ze zelfs de West-Friezen tot opstand tegen hunnen Graaf schijnen te hebben opgezet. Zeker is het, dat
(1) Vrije Fries, Dirks. p. 294.
(2) Foelce Sjoerds . Historische jaarboeken van Oud- en NieuwFriesland , I I , p. 261.
(3) Foeke Sjoerds , t. a. p. , p. 251—269.
Tegenwoordige Staat van Friesland, I , p. 300—310 en 317.
Friesch Charterboek, I , p. 67 , 68—70 en 71.
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deze in het tegenwoordig Friesland geen voet heeft gezet (1).
Van dien tijd af aan vinden we de graven van Holland
en de bisschoppen van Utrecht in gedurigen twist over dit
gewest, zonder dat hier echter ook het tooneel van den
strijd was. Wel is waar schonk keizer Koenraad I I I in
1138 deze graafschappen weder als „altijddurende bezitting"
aan de kerk van Utrecht terug, en bevestigde hij deze
gift in 1145 : doch alle geschiedschrijvers zijn het eens,
dat noch de bisschop noch de graaf ooit veel genot van
deze schenkingen gehad hebben (2). „De Friezen," voegt
Ubbo Emmius er bij, „tuk op het regt der vrijheid, van
„hunne voorvaderen geërfd en door vroegere keizers be„vestigd , verachtten de papieren bullen , en duldden niet,
„dat hun met enkel stift en perkament ontroofd wierd ,
„wat ze met zwaard en bloed hadden gekocht" (3).
Voortdurend smeulde intusschen het twistvuur tusschen
bisschop en graaf. Welhaast dreigde het tot lichte laaije
vlam over te slaan. Reeds gordde graaf Floris I I I het
krijgszwaard aan, om zijn regt op Friesland met de wapenen te handhaven, toen keizer Frederik, door den bisschop ter bescherming ingeroepen, te Utrecht verscheen
en als scheidsregter tusschen beide partijen optrad.
Bij verdrag van 1166 werd toen bepaald, dat de bisschop en de graaf beide gelijk regt op het graafschap
zouden hebben en de inkomsten gelijkelijk zouden deelen.
Gezamenlijk zouden ze in Friesland een graaf aanstellen.
Jaarlijks in Bloeimaand, waarin van ouds de landdag ge(1) Foeke Sjoerds, t. a. p . , I I , p. 331—335.
Tegenwoordige Staat, I , p. 319—321.
Arend, t. a. p . , I I , Ie stuk, p. 163.
(2) Foeke Sjoerds, t. a. p. , I I , p. 354 en 364.
Tegenw. Staat, I . p. 333 en 339.
Fr. Chartert)., I , p. 73 , 74 en 75.
Arend], t. a. p . , I I , Ie stuk, p. 139 en 140.
(3) Ubbo Emmius, Rerum Frisicarum historia , V I . p. 103.
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houden werd, zouden ze beide in Friesland verschijnen,
ieder van dertig ruiters vergezeld. Dan zou de graaf iu de
eerste acht weken de wereldsche regtzaken afdoen en de
bisschop in de volgende acht weken de kerkelijke. En
wie dit verdrag mogt schenden, zou eene boete van 500
mark zilver schuldig zijn aan de keizerlijke schatkist (1).
Doch dit verdrag, hoe naauwkeurig ook beschreven,
zou meer kracht gehad hebben, indien de keizer het met
^ijne wapenen had ondersteund. Geen enkel bescheid althans vermeldt de uitvoering er van. Integendeel verhalen
de Friesche kronieken, dat er hier toen een Potestaat
was aangesteld (2).
Misschien zullen de bisschop en de graaf zich hebben
vergenoegd met de zending van een gezant, om de inkomsten in ontvang te nemen. Als zeker kan intusschen
worden aangenomen, dat er voortdurend Skelta's in Friesland waren. De volgende gebeurtenissen verspreiden omtrent
een en ander eenig licht.
Nadat Willem zonder Land, broeder van graaf Dirk V I I ,
tegen het einde der 12e eeuw uit het oosten was teruggekomen , werd h e m , na een twist met zijn broeder, bij
verdrag, als ouderlijk erfdeel, het graafschap Oostergoo
en Westergoo toegekend. En Friesland, destijds in oorlog
met den graaf van Kuinre, en niet afkeerig van een eigen
vorst, die geene andere landen bezat, onder wier heerschappij het kon geraken, huldigde hem in 1195 als heer.
Met volle toewijding behartigde Willem de belangen van
dit gewest. Hij overwon den graaf van Kuinre, liet diens
(1) FoeJce Sjoerds, t. a. p. , I I , p. 392.
Tegenwoordige Staat, t. a. p. , I , p. 352.
Arend, t. a. p . , I I , Ie stuk, p, 168 en 169.
Fr. Charterb., I , p. 78—80.
(2) Foeke Sjoerds , t. a. p. I I , p. 394.
Tegenw. staat. I , p. 354.
Arend, t. a. p. I I , Ie stuk p. 1/0.
V. F. XIV.
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slot op de plaats van dien naam slechten, en bouwde een
sterk kasteel te Oosterzee, om hem voortdurend te kunnen beteugelen. Zoo verwierf hij weldra de achting der
Friezen. En toen hij huwde met Aleid, dochter van graaf
Otto van Gelder, werd zijn huwelijk te Stavoren met groote
plegtigheid gevierd (1).
Maar het bestuur van graaf Willem was een doorn in
het oog van den Utrechtschen bisschop van Are. Met een
beroep op het verdrag van keizer Frederik trok hij met
een leger naar Friesland. Hij werd echter door graaf Willem in het St. Odulphus klooster te Stavoren overvallen
en gevangen gezet, maar door vrome monniken, bevreesd
voor den toorn des Heeren wegens het opsluiten van den
man Gods, verlost. Toen ontstond tusschen deD graaf en
den bisschop een oorlog, die in het jaar 1204 eindigde
met een verdrag, dat over den aard van het bestuur van
Friesland eenig licht werpt. Het vroeger verdrag van keizer
Frederik over de gezamenlijke beregting en de verdeeling
der inkomsten werd gehandhaafd. „Maar als het gebeur e n zal," —• lezen we verder, — „dat de verkozen
„graaf niet naar Friesland gaat, zullen de gezanten (nun,,cii) van dert bisschop en van den graaf van Holland za„men en op gemeene kosten gaan inzamelen de inkoms t e n , het graafschap toebehoorende. De muntmeesters,
„Skelta's, (Sculteti), Tollenaars, Meijers en andere ambte„naren zullen hun leen en ambten vooreerst uit handen
„van den bisschop ontvangen en daarna uit handen van
„den graaf van Holland en zullen hun beiden getrouw„heid zweeren" (2).
^1) Foeke Sjoerds, t. a. p . , p. 434.
ïegenw. staat 1 . p. 262—266.
Arend, t. a. p . , I I , Ie stuk , p. 185 , en 300—302.
(2) Foeke Sjoerds, t. a. p. , I I , 445—457Tegenw. staat, I , p. 366 en 367.
î'r. Charterb., I , p. 80 en 81.
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Hieruit blijkt met zekerheid, dat er in het jaar 1204
nog voortdurend Skelta's, als grafelijke ambtenaren, in
Friesland aanwezig waren, terwijl er bovendien uit schijnt
te mogen worden afgeleid, dat het geenszins ongewoon
was, dat de bisschop of graaf, zonder zich omtrent het
eigenlijk bestuur van Friesland te bekommeren , er enkel
door gezanten de inkomsten liet innen.
Willem werd hier, althans in Westergoo, in het jaar 1230
opgevolgd door graaf Floris I V van Holland. Deze was
de laatste Hollandsche graaf, die in Friesland geregeerd
heeft (1). Ubbo Emmius (2) in het midden latende, ol
hij ook Oostergoo en de Zeven wolden beheerscht heeft,
verhaalt omtrent hem: „Dit alleen wordt vermeld, dat hij
„aanvankelijk het volk welwillend en voorkomend heeft
„behandeld, zoodat hij ongetwijfeld in geheel Friesland
„tot aan de Lauwers, de plaats zijns vaders zou hebben
„ingenomen, indien hij niet door al te onbedachtzaam
„den adel voor zich te winnen, veeleer gestreefd had naar
„eene verandering in het bestuur, strijdig met de Friesche
„vrijheid, waardoor hij het volk zoozeer van zich afkeerig
„maakte, dat hij het na dien tijd niet gewaagd heeft, in
„Friesland terug te keeren."
Arend (3), in zijne Algemeene geschiedenis des Vaderschijnt deze mededeeling in twijfel te trekken. Nadat hij
nog, wel ligt ook naar aanleiding van de woorden van Emmius, van „omkooping van den adel" heeft gewaagd, verklaart hij, dat hem onbewust is, op welk gezag dat verhaal steunt. Zeer merkwaardig hieromtrent zijn de Handelingeu der Abten van het klooster Mariengaarde te Hal(1) Foeke Sjoerds, t. a. p . , I I , p, 558.
Tegenw. staat, I , p. 387 , 397 en 398.
Schotanus, Geschiedenis van Friesland, p. 118.
Winsemius , idem., p. 164 en 165.
(2) Ubbo Emmius, t. a. d. IX , p. 138.
(3) Arend, t. a. p . , I I , Ie stuk , p. 321.
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lum, omstreeks dezen zelfden tijd geschreven (1). Daar lezen we in hoofdzaak, dat „Graaf Floris plegtig door de
„landzaten was ontvangen, en in Westergoo, te Franeker,
„waar daarvoor de plaats was, als graaf erkend. Maar
„nadat hij op welwillende wijze over zijne belangen
„was begonnen te onderhandelen, trachtte hij weldra
„de edelen des lands al te zeer te zijnen gunste te stem„men, ten einde zijne geheime bedoeling, die hij zorg„vuldig verborg, door hunnen steun als het ware van zelf
„te kunnen volvoeren. Reeds meende hij zich aanvankel i j k te kunnen verheugen in een gunstigen loop der za„ken. toen hij onverwacht berigt ontving van het overlij„den van den bisschop van Utrecht, en, zijne onderhandelingen alhier in den steek latende, naar genoemde stad
„ijlde, omdat zijn jonger broeder Otto, door zijn beleid
„en raad, welligt tot de bisschoppelijke waardigheid ver„heven zou kunnen worden. Dit geschiedde. En sedert
„dien tijd heeft die graaf het in zijn levensdagen niet ge„waagd den Frieschen bodem weer te betreden, en is
„het zwaard , reeds dorstende naar bloed en de Friesche
„vrijheid, die sedert keizer Karel den Groote hier be„stond, al te zeer benijdend, nadat het als het ware
„reeds getrokken scheen te zijn, als door een goddelijken
„wenk in de schede blijven rusten." Ziedaar eene hoogst
belangrijke bevestiging, door een geloofwaardig getuige en
tijdgenoot, van het geschiedverhaal, zooals het door Emmius is medegedeeld.
De afkeer van vreemde heerschappij was thans bij de
Friezen ten toppunt gerezen. Na het vertrek van graaf
Floris duldden ze geen vreemden graaf meer in hun midden. Met hem eindigde voor goed de Hollandsche regering
(1) Gesta Abbatum Orti Sancte Marie, uitgave van het Friesch
Genootschap, p. 169 en 170.
Monumenta Germaniae historica, scriptorum tomus XXIII, cap. XV.
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in Friesland. Niet zoodra was het bekend geworden, dat
Floris omstreeks het jaar 1234 in een steekspel was omgekomen, of de Friezen kozen zich een eigen Potestaat in
den edelen Sikko
Sjaardema{\).
Meer dan een halve eeuw duurde het, eer Hollands
graven weer eene enkele, doch schier vruchtelooze poging
op Friesland waagden. En hebben ze ook in de beide
volgende eeuwen herhaaldelijk getracht, dit gewest weer
onder hunnen scepter te brengen, altijd zijn ze, na korteren of langeren tijd, door het staal der Friezen genoodzaakt geworden het veld te ruimen, en nooit is het hun
gelukt, weer vasten voet in dit land te verkrijgen.
Ook de bisschoppen van Utrecht hebben vervolgens
hunne aanspraken op de wereldsche heerschappij van Friesland laten varen. Waarschijnlijk zullen ze zich met het
geestelijk oppergezag en de kerkelijke inkomsten van dit
gewest hebben tevreden gesteld. Bisschop Otto wijdde
zich geheel en onverdeeld aan de belangen van het Sticht,
dat hij met schulden overladen vond, weshalve hij zelfs
geheel belangeloos zijn vaderlijk erfgoed verkocht en afstand deed van de voogdij over den jongen graaf van Holland. Daarbij schijnt hij den Friezen, waarover hij vroeger gedurende eenige jaren voor zijn vader, graaf Willem,
en waarschijnlijk ook voor zijn broeder Floris, het gezag
had uitgeoefend, zeer genegen geweest te zijn, zoodat
men zelfs wil, dat hij de benoeming van den potestaat
Sikko Sjaardema zou hebben goedgekeurd (2). Zeker althans is het, dat de bisschoppen omstreeks dezen tijd de
Friezen tusschen Flie en Lauwers als een vrij volk heb(1) .Foeke Sjoerds, t. a. p . , I I , p. 558.
Tegenw. staat, I , p. 397 en 398.
Vg. ook Arend, t. a. p. I I , Ie stuk , p. 224.
(2) Arend, t. a. p. , Ie stuk, p. 281.
Foeke Sjoerds, t. a. p . , II , p. 559.
Tegenw. staat, p. 397.
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ben beschouwd. Dit blijkt uit de Handelingen der bissehoppen van Utrecht, welke in dezen tijd zijn opgesteld (1).
Op het jaar 1230 melden ze, dat de Friezen op de roepstem van den bisschop Willibrand, Otto's voorganger,
dezen te hulp kwamen tegen de opgestane Drentenaren.
Die van het dekanaat van Stavoren, van Westergoo en
Nieuwland en Bornego en Smalena kwamen boven Bakkeveen te zamen, terwijl die van Leeuwarden tot aan de
Lauwers Groningen binnentrokken. Dit berigt geldt dus
bepaaldelijk de Westerlauwersche Friezen. „En dat deden
die Friezen," — zegt het verhaal verder, — „als vreem„delingen en verdedigers der kerk, maar niet als regtens
„daartoe verpligt, (non ex jure), want het zijn vrije liedden, van elk juk van slavernij en elke soort van over„heersching ontheven." En toen in. Iâ32 de Westerlauwersche Friezen wederom, na een daartoe genomen besluit
te Wijns, over Brocope, den bisschop tegen de Drenten
en die van Coevorden waren te hulp gesneld, en velen
waren omgekomen, waaronder Hessel van Leeuwarden,
deken van Oostergoo, met elf priesters, toen liet de berigtgever op de vermelding van dit feit de volgende ontboezeming volgen: „Maar wie twijfelt er aan, of deze
„braven zullen de hemelsche rust en het deel der martel a r e n ontvangen door tusschenkomst van den heiligen
„Martinus, want die Friezen begeeren noch goud, noch
„zilver, noch eenig leengoed tot belooning, maar alleen den
„prijs des Hemels, waarvoor zij hun leven hebben gelaten."
Van nu af aan waren de Friezen dus vrij. En om ook
voortaan hunne onafhankelijkheid te kunnen handhaven,
sloten ze zich eerlang aan bij het merkwaardig verbond
van den Upstalboom. Eene hoogst eigenaardige uiting van
den geest der volksvrijheid was in dien tijd van absolu(l) Monumenta Germ. hist. Gesta Episcoporum Traj. eap. 34 en 40.
Arend, t. a. p . , I I , Ie stuk, p. 274 en 279.
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tisme dat verbond der Friesche gauen of zeelanden (1).
Naar oud-Germaansche gewoonte kwamen de hoofden der
Friesche stammen bijeen, onder den blooten hemel, bij
TJpstalboom, eens in 't jaar, des Dinsdags in de Pinksterweek, ten einde te beraadslagen over de algemeene belangen van het gemeenebest Onderlinge bescherming tegen overheersching en handhaving van orde en regt in de
verschillende deelen was het hoofddoel. „Indien één der
„zeven zeelanden," — zeggen de Urkerren, — „overheerd
„mogt worden, hetzij van de Zuider-Saxen, hetzij van de
„Noorder zeekoningen, dan zouden de zes het zevende
„te hulpe komen," gelijk ook, indien er één ongehoorzaam werd, de overigen er het regt zouden herstellen.
Ofschoon de oorsprong van dit verbond hoogst waarschijnlijk tot de elfde eeuw moet worden gebragt (2), schijnt het
toch niet aannemelijk, dat ook het Westerlauwersch Friesland toen reeds daarvan deel zal hebben uitgemaakt. Zoolang dit gewest stond onder de magt van de Utrechtsche
bisschoppen of de Hollandsche graven ware dit niet wel
mogelijk. Ook is van zoodanig deelgenootschap nergens in
de geschiedenis eenig spoor voorhanden. Wel van het tegendeel. Nog in de jaren 1231 en 1232 zien we de Westerlauwersche Friezen ondersteuning verleenen aan de Eenrumers tegen de uitvoering van eene beslissing van den TJpstalboom. Zelfs schijnen de handelingen van het verbond
tot aan dien tijd toe hier weinig bekend geweest te zijn,
want terwijl de Gedenkschriften der abten van Mariengaarde
eene uitvoerige beschrijving geven van den twist, beoosten
de Lauwers, tusschen den abt Emo van Wierum en den
proost Herderich van Schildwolde, in het jaar 1223, wordt
(1) O. F. W. Richtho/en, p. 98—112 en 532—535.
Okko Leding, Die Freiheit der Friesen im Mittelalter.
Monumenta Germ. S. S. Emonis Chronicum , X X I I I , p . 495 , G.
(2) Okko Leding , t. a. p . , p. 30—35.
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daarin toch met geen enkel woord melding gemaakt van
de gezworenen bij den Upstalboom, niettegenstaande dezen
tusschenbeide kwamen, om den twist te beslechten (1).
Van nu af aan echter, nu Friesland zich feitelijk van
graaf en bisschop had vrij gemaakt, nu het in vervolg
van tijd menig harden aanval van Hollands zijde had te
verduren, nu vorderde het belang van het gewest naauwe
aaneensluiting met de overige Friesche stammen. Wij
zien het dan ook in de latere wetten van den Upstalboom aan de spits van het verbond optreden.
„Wij
„grietmannen en regters, priesters en prelaten van Wes„tergoo, Oostergoo en de overige zeelanden van Friesl a n d / ' luidt de aanhef van de nieuwe Willekeuren van
1323. En opmerkelijk is het, dat het eerste artikel, inplaats van nog te gewagen van Noormannen en Saxen,
thans, als met het oog op het Westerlauwersch Friesland,
gerigt is tegen „de wereldsche of kerkelijke vorsten, zij
„het bisschop, zij het graaf", waartegen men zich gemeenschappelijk en gewapenderhand zou beschermen.
Het geschiedkundig onderzoek brengt ons alzoo tot de
slotsom, dat Friesland tusschen Flie en Lauwers, sedert
het vertrek en den kort daarop gevolgden dood van graaf
Floris I V , omstreeks het jaar 1234, feitelijk geheel vrij
was, en zich, door de aanstelling van een eigen Potestaat,
uitdrukkelijk vrij en onafhankelijk heeft verklaard van elke
grafelijke heerschappij.
Na het jaar 1234 hadden dus de Skelta's, als vertegenwoordigers van het grafelijk gezag, geen reden van
bestaan meer. Waar het mandaat ophield, moest ook het
ambt vervallen. Even als reeds vroeger in de naburige
gauen Hunsingo en Fivelgo, die reeds na den dood van
(1) Okko Leding, t. a. p . , p. 31 , 32.
Vg. Gesta Abbatum Orti Sancte Marie, uitg. Fr. Gen., p. 131—
VM.
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graaf Egbert I I , in 1089, tot onafhankelijkheid schijnen
gekomen te zijn, de betrekkingen van Skelta of Frona en
van Asega in één en denzelfden persoon waren overgegaan , onder den naam van Redjeva, (raadgever, consul) (1) . zoo werden ook thans in Friesland de ambten
van Skelta en Asega opgeheven en aan een enkel persoon
toevertrouwd. De nieuwe ambtenaar was dus vervolgens
niet meer alleen regter, maar tevens openbaar aanklager.
De Oud-Mesche taal noemde het uitoefenen van deze beide
werkzaamheden greta (2), een woord, dat veelvuldig voorkomt , zoowel in de beteekenis van aanspreken in regten,
(greta mei efte greetwird, aanspreken in wettelijke termen),
als in die van regtspreken, (greta bi sonna opgongh, biriuchta ende bigreta, enz.) Naar dit woord werd het nieuwe
hoofd der jurisdictie greetman genoemd , gelijk ook later
het deel, waarin hij regt sprak, zijne gretanie (3). Voortaan werd dus een greetman aangesteld, die, als vroeger
de Asega, door de ingezetenen zei ven werd gekozen. De
toevoegselen van 1361 aan de Upstalboomsche wetten
zeggen uitdrukkelijk. „dat ieder district. overeenkomstig
„de oude gewoonte, zijn eigen regter kiest" (4).
Deze verandering in het inwendig bestuur van Friesland
moet dus hebben plaats gehad omstreeks of kort na het
jaar 1234. En dat dit werkelijk is geschied, blijkt uit een
te dezen opzigte hoogst merkwaardig gedenkstuk van slechts
(1) Okko Leding , t. a. p, , p. 1 1 , 17—19.
(2) Eng. to greet. Nedl. groeten. Dit woord beteekende oorspronkelijk aanspreken , alloqui, Bichthofen , Altfriesischen Wörterbuch in
voee, en Heine, Wörterbuch der Deutschen Sprache. De beteekenis
is alzoo gewijzigd tot aanspreken volgens het regt, in het Oud-Friesch,
en aanspreken uit beleefdheid, groeten , elders. — Vg. ook O. F. W.
Wierdsma , p. 39 in nota 26.
(3) Richthofen , Wörterbuch , in voee.
C. L. à Beyma, Traetatus de Grietmannis, p. 12—20.
(4) O. F. W. , Richthofen, p. 109.
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acht jaren later, waarin de grietmannen reeds voorkomen",
als mannen van gezag. Blijkens een handschrift in de Qudfriesche taal, werd in het jaar 1242, te Wijns, door de
grietmannen Botto te Gast (Rinsumageest in Dantumadeel),
Dodo te Giekerk, (in Tietjerksteradeel), Haijo te Grouw,
(in Idaarderadeel), Everard te Teems, (in Leeuwarderadeel),
Titard (of Tjaard) te Blija, (in Ferwerderadeel) en Romberts te Anjum, (in Dongeradeel) allen in Oostergoo, met
hunne mederegters, eene Verordening omtrent het algemeene
regt in het Nieuwland onder Oostergoo, uitgevaardigd, en
met het gemeene landszegel bezegeld. Welligt zal dit ééne
der eerste belangrijke en gemeenschappelijke handelingen
van de Grietmannen van Oostergoo geweest zijn, waardoor
het Nieuwland, uit de vroegere Middelzee opgeslikt, na
de opheffing van de betrekking der Skelta's, eene eigen
stellige wetgeving verkreeg, en tot een zelfstandig regtsgebied verheven werd (1). Later vindt men op het jaar
1270 een vredeverdrag van grietman, gezworenen en gemeente van Wonseradeel met de burgers van Utrecht (2).
En in oorkonden van 1310, 1313, 1314, 1315 en later
komen de grietmannen vervolgens herhaaldelijk voor (3).
Het ontstaan van het grietmanschap in Friesland moet
dus gesteld worden tusschen de jaren 1234 en 1242.
Waarschijnlijk zal echter de omwenteling in het inwendig bestuur niet overal te gelijker tijd tot stand zijn gekomen. Gedurende eenigen tijd schijnen er tegelijk griet(1) Van Panhuijs. De Landgemeente , p. 9.
Vrije Fries XIV. Mr. A. J. Andreae, p. 212 en 296.
Het handschrift bevindt zich in de Bodleaansche bibliotheek te
Oxford, in Gabbema codex , folio 151. Naar een afschrift daarvan ,
berustende in het archief van Friesland , wordt een afdruk, met vertaling , als Bijlage, hierachter gevoegd.
(2) Van Panhuijs , De Landgemeente, p. 10.
Vrije Fries, II. Eekhoff, p. 11 en 12.
(3) Fr. Charterb., I , p. 149, 150, 152, 154 en 155.
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mannen en Skelta's te zijn geweest. De Willekeuren van het
verbond der vijf deelen noemt onder anderen beiden nog
op in de bepaling: „Welk regter in zijne bediening geschenken aanneemt, zij het Grietman , Eheer, A t t e ,
„Schelta . Twaalfde , Asega, enz., die zal dat jaar van
„zijn ambt zijn ontzet" (1), Maar opmerkelijk is h e t , dat
in dezelfde bepaling, in eene andere uitgave , waarschijnlijk naar een jonger handschrift genomen, wel sprake is
van Grietman, Eheer en Atte, doch dat daarin de Skelta
en Asega niet meer worden genoemd (£).
Wel is waar werden ook in latere eeuwen nog somtijds
hier en daar schouten of Skelta's aangesteld, doch alleen
wanneer Hollands graven voor een korten tijd, in enkele
deelen van dit gewest eenig gezag veroverd hadden (3).
Als inheemsche ambtenaren komen ze voortaan niet meer
voor.
De magt van den Skelta is alzoo overgegaan op den
grietman. Zijn ferd is eene gretanie geworden. Laten we
ons echter wachten om aan te nemen, dat de grenzen
van regtsmagt en ambtsgebied steeds onveranderlijk dezelfde
zijn gebleven.
Gewigtige gebeurtenissen volgen. We staan voor een
tijdperk van geweld en bloedige beroering.
De edelen hadden op de kruistogten hunne evenknieën
van elders leeren kennen als magtige alleenheerschers in
hun gebied. De gretanie. waar voortaan alle bestuur en
regtspraak aan één persoon was toevertrouwd , bood gereede
gelegenheid voor dergelijke onbeperkte magt. De democratische geest verdween allengs geheel uit het bestuur. Daarentegen was de lagere bevolking tengevolge van de kruistogten
(1) O. F. W. Wierdsma, p. 336.
Idem. Richthofen , p. 4/6.
(2) O. F. \V. Friesch Genootschap , p. 155.
(3) Fr. Charterb., I , p. 164, 165, 167, 168, 171, 172, enz.
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vrij geworden. Eene nijvere burgerij had zich gevestigd,
onder welke de oude vrije volksgeest nog voortleefde. Misnoegen over de alleenheerschappij van vele aanzienlijken
kon niet achter blijven. Tusschen den adel zelven ontstond
bovendien eene bittere verdeeldheid. De magt en het
aanzien van een aantal geslachten, wekte bij sommigen
aanmatiging en vermetelheid, en naijver en afgunst bij
anderen. Strijd over den voorrang veroorzaakte soms
hevige botsingen; nietige voorvallen gaven aanleiding tot
bloedige tooneelen. Was door de herhaalde zwerftogten de
lust tot avontuurlijke voorvallen opgewekt, thans golden
de grofste buitensporigheden of het geweldadig beslechten
van onderlinge twisten voor ridderlijke daden. Alle brandstoffen waren dus te zamen gehoopt voor het onzalig vuur
van den burgerkrijg. Een krachtig opperbestuur, om de
smeulende en gistende elementen in bedwang te houden,
ontbrak. En weldra zien we een verwoeden krijg ontstaan
tusschen de aanzienlijkste adelijke geslachten , onder den
naam van Vetkoopers, en de lagere edelen en geringere bevolking , onder dien van Schieringers. Opstand van den zich
ontwikkelenden burgerstand tegen overheersching was daarvan het karakter. Veeten tusschen de aanzienlijke geslachten onderling deden den strijd voortduren. Meer dan
twee eeuwen was, bij afwisseling , het land ten prooi van
roof en moord en verwoesting.
Deze langdurige burgerkrijg kon niet zonder invloed
blijven op het inwendig bestuur van dit gewest. Willekeur
trad vaak in de plaats van regt. Wij hooren de Meente
openlijk klagen, dat haar regt langen tijd gekrenkt is geweest (1). Nu eens zien we sommige grietenijen, dan
weer verschillende dorpen zich naauw vereenigen, om elk(1) O. F. W. Friesch Genootschap, I I , 2e stuk, Willekeuren van
Utingeradeel, p. 183.
Idem. RiehtJiofen , p. 510.
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ander te schragen in de handhaving van het regt en van
de bevoegdheid, om eigen regters te kiezen (1). Verzet
tegen de uitbreiding van magt der beheerschers had somtijds versnippering van ambtgebied tengevolge. Het aantal grietenijen schijnt te zijn uitgebreid (2). En tegenover
de heerschappij der grietmannen stelde zich allengs eene
andere magt. Dit was de geestelijkheid.
Sints lang was deze in magt geklommen. Haar ijver
voor de belangen der kerk, en het geloof der leeken aan
belooning voor vrome werken (3) hadden haar in het bezit
gesteld van uitgestrekte landerijen. Talrijke kloosters waren en werden nog voortdurend gesticht, en menigeen
schonk daaraan zijne goederen, hetzij uit vroomheid, hetzij om ze te beveiligen tegen roof of ook tegen overstrooming, waartegen door de kloosterlingen krachtige maatregelen werden aangewend. Met de rijkdommen der kloosters,
wies ook steeds het aantal harer bewoners. Er waren er
met eene bevolking van 400 tot 600 (4). De kerk was
daardoor allengs eene aanzienlijke magt in den staat geworden. De priesters verbonden zich met de bevolking,
om hare regten te verdedigen of eigen heerschappij te bevorderen. En de ingezetenen stelden zich in dezen tijd
(1) O. F. W. Wierdsma. p. 319 en de noot aldaar.
Vrije Fries, XIV. Mr. J. A. Andrea, p. 205—221 , 234—241,
249—253.
Fr. Charterb., I , p. 242 , 296 , 471 , 526, 545, 615, 656, 698, 700,
7 0 3 , 748.
(2) Vrije Fries. X I V , Mr. Andreae, p. 252.
(3) „De leer , dat de mensch door goede werken het hoogste heil
„bij God „verdienen" kan en moet, was door Willebrord en Bonifa„cius luide verkondigd, en zelfs door de wetten van Karel den Groote
„ingescherpt, ook dan als zij de waarheid herinnerden, dat de werd e n zonder geloof dood zijn." Moïï, Kerkgeschiedenis, I , p. 461.
(4) Foeke Sjoerds , t. a. p. , 111, p. 140.
Tegenwoordige Staat, I . p. 424.
Moll, Kerkgeschiedenis , I I , 2e stuk , p. 60 en 61.
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van algemeene beroering gaarne onder hunne hoede. Zij
verkozen het gezag van de mannen des vredes boven die
van het geweld. Zoo verkreeg de geestelijkheid allengs
regtstreekschen invloed op het bestuur. In bijna alle oude
stukken zien we haar mede als magthebbende of voor en
namens de gemeente optreden (1).
Zoo ook tegenover de grietmanschap.
In Utingeradeel wordt door grietmannen, regters en
meene meente, uit overweging, „dat het regt sints lang
„gekrenkt is geweest / ' overeengekomen, dat de ferd in
drie deelen zou worden verdeeld, waarvan ieder deel vier of
vijf regters zou hebben, gekozen door de priesters, die ook
telken j a r e , voor ieder deel, uit de gekozen regters een
grietman zouden aanwijzen. Bovendien zouden ze voor ieder
ga of dorp een alderman of wijzen man kiezen. En de grietmannen met hunne mederegters zouden in elk deel alles
beregten, wat boven de acht pond was, en wat daar beneden
was, overlaten aan het lager of klein geregt (it lytich
riucht) in zijn eigen ga (2).
In het kerkelijk gebied van de Kalenda (3) of het dekenschap van Wijmbritseradeel stelde de geestelijkbeid letterlijk de wet aan de grietmannen. Zij bepaalde, dat deze
met hun gezworen bijzitters alle zaken boven de acht pond
zouden bigreta ende biriuchta. Wat tusschen acht en twee
pond beliep, bleef overgelaten aan den dorpregter, daar
Eheer genaamd, en beneden de twee pond aan den KerkAtte. De, straffen bestonden grootendeels in geldboeten. To
lïker pine, (ad talionem), zou de grietman slechts ian veroordeelen, wanneer het misdrijf ging aan lijf en aan eere.
(J.) Fr. Chartert), passim.
(2) O. F. W. Richthofen, p. 510—513.
Idem. Friesch Genootschap , I I , 2e s t u k , p. 318—235
(3) Kalenda , aldus genaamd naar de maandelijksche vergaderingen
der tot het dekenschap behoorende priesters. Moll, t. a. p . , I I , Ie
stuk, p. 352.

Wumkes.nl

DE DORPGEMEENTEN IN FRIESLAND.

397

Het hoogste geregt was hem dus opgedragen, zelfs over
leven en dood.
Ook buitengeregtelijke regtsmagt oefende hij uit. Hij
verleende den ferdban (consentbrief) bij koop en niaerkoop van vaste goederen, nadat de koop was afgekondigd
door den Eheer, voor de kerk van het dorp, waarin het
goed lag.
En opdat elk grietman zich zoude houden aan de wet,
hem door de kerk Voorgeschreven, was nog bepaald, dat
hij den priesteren honderd pond tot pand moest geven ,
die hij zou verbeuren, indien hij tegen of boven de hem
gegeven voorschriften mogt handelen (1).
De eed, hem door de kerk opgelegd , luidt, eenigszins
verkort aldus (2) : „dat hij elke vijandelijkheid, die hij
„mogt vernemen tegen den bisschop, graaf, hertog
„of eenig ander hoofd, zal afweren met raad en daad,
„zoo goed hij vermag; dat hij alle wegen, die tot het
„deel leiden, veilig en vredig zal houden, en omtrent
„dijken en dammen, zijlen en zijlroeden zal handelen,
„zooals in het landregt beschreven staat. Voorts dat hij
„alle misdrijven, van welken aard ook, (die in het breede
„worden opgesomd) regtvaardig zal beregten , (riuchtelike
„greta ende riuchta) en het hoogste geregt (dae haegeste
„ware) zal uitoefenen over alle zaken, genoemd of niet
„genoemd, boven acht pond, en die welke daar beneden
„zijn , zal overlaten aan den Eheer. Dat hij in alle twist„gedingen (twiske twira tale) regtvaardig met zijne bijzitters zal oordeelen en de vonnissen dadelijk zal open„baren en afkondigen; en dat hij, noch iemand van zij„nentwege, om geeuerlei zaak, geschenken zal aannemen.

(1) O. F. W. Richthofen, p. 500—504.
Idem. Friesch Genootschap , II , 2e stuk , p. 290—298.
(2) O. F. W. Richthofen , p. 488.
Idem. Friesch Genootschap , I I , 2e stuk , p. 298.
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„maar gelijk regt zal deelen aan armen en rijken, vreem„den en bevrienden, en niets zal laten om heeren raad
„of vrouwen gunst, noch uit hartstogt, noch uit angst voor
„zijn leven of vrees voor zijn goed."
Ziedaar den grietman als hoogste regter in zijne gretanie. En hoogst waarschijnlijk is dit het algemeene
beeld van den grietman in die dagen, want Regt en Raad
van de Landen en Steden van Westergoo, in 1433 in Bolsward
vergaderd, hebben deze voorschriften der priesterschap in
Wijmbritseradeel, „waarop de grietmannen altijd bezworen
waren", ook voor het vervolg uitdrukkelijk bevestigd (1).
Hoort hem ten slotte nog in zijn openbaar woord aan
de bevolking, (ontdaan van de daarin voorkomende boeten) (2): „Vrede en veiligheid gebieden wij voor ons en
„de regters naar het gerigt en van het gerigt, en voor
„de weduwen en weezen en al degenen, die het gerigt
„zoeken. Wij verbieden alle roof en aanranding, braak
„en brand, gevangenneming en gewelddadigheid.
Wij
„verbieden alle valsche maat en valsche ellen, valsch ge„wigt, valsche tollen en alle valschheid, waarover het
„landregt regt spreekt. Wij verbieden ook overploeging
„en overmaaijing, roofploeging en roofdelving. En allen,
„die zijlen en zrjlroeden, dijken, wegen en dammen heb„ben, bevelen we, dat zij ze trekkende en keerende on„derhouden, onderworpen aan het toezigt. En we kondi„gen weduwen en weezen en allen mannen evenzeer regts„veiligheid aan voor het bezit van hun eigendom, zoolang
„bet hun niet met regt is afgewonnen."
Zoo spreekt de magth ebben de, de gebieder!
Uit alles te zamen genomen blijkt, dat de gretanie
(1) O. F. W. Friesch Gen. , II , 2e stuk , p. 290 in de noot.
Friesch Chartert». , I , p. 497.
(2) O. F. W. Richthofen , p. 491.
Idem. Fr. Genootschap, I I , 2e stuk, p. 305 en 30(i.
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oorspronkelijk is eene jurisdictie, een regtsgebied, en de
grietman daarin de hoogste regter, maar dat hij allengs
streeft naar alleenheerschappij, en zijne gretanie als eene
heerlijkheid gaat beschouwen, waarin hij beteugeld wordt
door eene andere magt: de geestelijkheid.
De gemeente, waarin de bevolking zelve optreedt voor
hare belangen, moeten we elders zoeken. Wij zullen haar
vinden bij de dorpen.

Friesland had niet gedeeld in de groote volksverhuizing,
die in de 3e en 4e eeuwen schier gansch Europa beroerde,
de oude instellingen der landen vernietigde en de
volksontwikkeling tegenhield. Wel waren van de Priesche
stranden u i t , gedurende een tweetal eeuwen talrijke scharen
Friezen en Angelsaxen naar Engeland overgestoken, —
door een kroniekschrijver ten onregte als een enkele togt
onder Hengist en Horsa voorgesteld (1), — maar de kern
des volks was steeds „heemvast'' gebleven in hare oorspronkelijke woonplaats. Daardoor hadden landbouw en veeteelt
zich ontwikkeld, handel en scheepvaart zich uitgebreid.
Enkele takken van nijverheid verheugden zich zelfs, aan
het begin van dit tijdvak, in betrekkelijken bloei. De Friesche
weefsels waren gezocht; een wollen stof onder den naam
van fries was beroemd, en de kostbare witgrijze, lichtblaauwe en saphierkleurige mantels, die Karel de Groote
op hooge christelijke feestdagen aan zijne hovelingen vereerde, waren Friésch fabriekaat (2). Zelfs industrien van
louter weelde werden uitgeoefend. De goudsmeden stonden
1^1) J. H. Halbertsma, Maerlant, p. 508, en Programma voor
Frieslands kabinet van oudheden, p. 11 en 12.
(2) Dirks , de koophandel der Friezen, p. 101 , 133—135.
'Lex Frisionum, uitg. Fr. Gen.. p. 38 en 124.
V. F. XIV.
27
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evenals de weefsters, onder bijzondere bescherming der
wet (1). En het is bekend, dat de heidensche tempels ,
door de Frankische veldheeren en de christenpredikers
geplunderd, rijke schatten aan goud en zilver opleverden (2). Welvaart en beschaving waren dus reeds aanmerkelijk geklommen.
Daar komt de christelijke godsdienst zich onder de bevolking vestigen. Voor het ruwe ideaal der oude Friezen,
om in Walhalla hunne heldendaden te bezingen en bier
te drinken uit de schedels der verslagen vijanden, stelde
ze Jezus liefdeleer. Iteeds waren de zaden van zachtere
zeden in veler harten ontkiemd, reeds was de nieuwe
godsdienst door velen aangenomen (3) , toen Karel de
Groote hare algemeene invoering vorderde. In ieder kerspel moest eene hoofdkerk verrijzen. Een priester moest
er het gewijde altaar bedienen, Hem moest eene voldoende
woning worden verstrekt.
Hoe zou in Friesland aan dit gebod worden voldaan ?
Wederom merken we hier een belangrijk verschil tusschen
de Friesche toestanden en hetgeen elders geschiedde. Geen
leenman kon hier eene kerk stichten, noch daarin een
priester aanstellen. Nergens ook vinden we er eenig spoor
van , dat de algemeene geestelijkheid hier uit eigen fondsen
kerken en pastorien zou hebben gebouwd. De oude Friesche
wetten leeren ons, hoe ze tot stand zijn gekomen.
„Alle Friezen moeten, uit noodzaak, gebouwen stichten
(1) Lex Fris. , t. a. p. , p. 38 en 123.
(2) Acker Stratingli, Aloude staat, I I , Ie stuk, p. 385 en 386.
v. d. Bergh, woordenboek der Ned. Mythologie, in voce : tempels,
p. 220—241.
Dirks , t. a. p. , p. 124 en 141.
(3) Reeds ten tijde van Pepijn werd het land ten westen van de
Lauwers het christelijk Friesland , en de Lauwers de grens tusschen
de christelijke en heidensche Friezen genoemd. Moll, t. a. p . I , p . 159,
285.
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„op hunnen vrijen grond, godshuizen, zonder aanspraak
„van den bisschop of den proost; en de lieden , die het
„godshuis beërven en de bouwing doen, ter eere Gods en
„om hunner zonden wil, die moeten den priester kiezen,
„binnen het land en niet buiten het land , en de proost
„moet hun het altaar leenen" (1).
De ingezetenen moesten dus zelven voor het bouwen
van kerken zorgen.
Waarschijnlijk zullen bij enkele hoofddorpen de oude
heilige bosschen en velden zijn overgegaan ten behoeve van
de nieuwe eeredienst. De christen-zendelingen toch hadden
in last, om geene heiligdommen te vernielen , maar ze
tot kerken in te rigten en te wijden (2). En het feit,
dat nog tegenwoordig in kerkelijke goederen oude begraafplaatsen worden aangetroffen, waarin nevens urnen
uit den heidenschen tijd, steenen lijkkisten en andere
graven uit het christelijk tijdvak zijn gevonden, wettigt
het vermoeden, dat die gronden onder beide eerediensten
tot hetzelfde doel hebben gestrekt (3).
Ook overigens konden ten behoeve van kerk en pastorie
voldoende gronden worden afgezonderd. Tot elk hoofddorp
behoorde eene hemmerk, die om de vier jaren moest
worden verdeeld. Daarvan zal een deel aan de kerk zijn
toegekend. Immers, „de vrije Fries moest zweeren, waar
„in de hemmerk der heiligen erve lag ; dat moest hij aan„wijzen en niet verkleinen" (4).
Aanvankelijk werden alzoo de kerkelijke goederen genomen van gronden , tot de dorpen behoorende. Daarop
(1) O. F. W. Richthofen , p. 128.
Idem. Fr. Gen. , p. 141.
(2) Acker Stratingh, t. a. p . , I I , Ie s t u k , p. 387.
(3) Verg. de noot op p. 368.
(4) O. F. W. Richthofen,, p. 388.
Idem Wierdsma , p. 23.
Idem , Fr. Gen., I I , Ie stuk , p. 31.
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werd de eenvondige kerk gesticht. Van hout werd ze opgetrokken j met riet gedekt (1). De kerkvoogden zwoeren ,
„dat de kerk voldoende was getimmerd van ijzer en hout,
„aan dak, deuren en drempelen" en voor de eeredienst
van het noodige voorzien (2). En rondom de kerk lag het
kerkhof, veeltijds met boomen omgeven, als ter vervanging van de gewijde bosschen der voorvaderen. „Daarzou„den vrede hebben allen, die het Godshuis bezochten, en
„wie hen daar beleedigde, moest dubbel boeten." „En
„daarheen moest een pad leiden van vier voet breedte,
„opdat vier personen den vijfde konden dragen en den
„doode ter aarde bestellen" (3).
De eerste kerkelijke goederen zullen waarschijnlijk al
spoedig door verschillende giften zijn verrijkt. „De leer,
„dat men door goede werken het hoogste heil bij God
„verdienen kon, was door Willebrord en Bonefacius luide
„verkondigd en door de wetten van Karel den Groote in„gescherpt." En Alcuinus roemde den ijver der nieuw
bekeerden van Willebrord hier te lande, die den apostel
gaarne gaven van hunne bezittingen, om overal kerkgebouwen te kunnen optrekken en priesters aanstellen. Dat
de bewoners van Friesland hierin niet achter zullen zijn
gebleven, mag men afleiden uit de lijst van giften , door
een aantal Friezen, kort na den dood van Bonefacius,
aan diens abdij te Fulda geschonken (4).
De opkomsten der kerkelijke goederen werden vermeerderd door belastingen en offerpenningen. Als keikelijke
schatting werden tienden (deekma, decima) geheven, het(1) Moll, t. a. p . , 1 , p. 380.
(2) O. F. W. Wierdsrna, p. 204.
Idem. Fr. Gen., p. 97 in nota.
(3} O. F. W. Richthofen , p. 389 en 406.
Idem. Wierdsrna, p. 30 en 235.
Idem. Fr. Gen., p. 34 en 107.
(4) Moll, t. a. p . , I , p. 340 en 461.
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welk aanvankelijk tegenstand bij de vrije bevolking ondervonden schijnt te hebben , maar in lateren tijd als goddelijk regt werd erkend (1). Bepaalde het Frieschestaatsregt,
„dat de Friezen geen hoogere hemelschatting zouden be :
„talen, dan wettelijke tienden aan den priester, die de
„hoofdkerk bediende" (2), ook het kerkregt (zeendregt)
zegt dien overeenkomstig: „Waar eene gewijde kerk is en
„de priester een gewijd altaar heeft en kinderdoop en be„grafenis plaats hebben, daar moet elk zijn tiende geven
„aan het godshuis, waaronder hij gezeten is" (3). Verschillende offerpenningen, aanvankelijk vrijwillig opgebragt, werden allengs verpligtend gemaakt, en kerkelijke
plegtigheden, als doop, huwelijk en begrafenis, werkten
mede, om de inkomsten te versterken (4). En al deze
inkomsten gezamenlijk strekten aanvankelijk tot onderhoud
van kerk en eeredienst, geestelijken en armen. Bedelaars
echter, die een krachtigen arm hadden en gelegenheid,
om te werken, zouden, volgens de capitularia van Karel
denGroote, uitgesloten zijn van de vrucht der liefdadigheid (5).
Ziedaar in korte trekken den oorsprong geschetst van
de eerste Christelijke kerken met hare goederen in Friesland. Zekerlijk waren ze aanvankelijk weinige in aantal: in
de 8e en 9e eeuwen waren de parochie-kerken nog niet
(1) O. F. W. Wierdsma, p. 115 en de noot aldaar.
Moll, t. a. p . , I I , Ie stuk , p. 379.
(2) O. F. W. , Richthofen, p. 441.
Idem. Wierdsma, p. 115.
Idem. Fr. Gen. , p. 67.
(3) O. F. W. Richthofen, p. 406,
Mem. Wierdsma, p. 231.
Idem. Fr. Gen., p. 105.
Hettema, Jurisprudentia Frisica, I I , tit. 7 9 , art. 1 , p. 59,
(4) Moll, t. a. p . , p. 382—384.
O. F. "W. Wierdsma, p. 342—344 en de noten aldaar.
(5) Moll, t. a. p . , p. 347 , 348 en 513.
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menigvuldig (1), maar waarschijnlijk zal al vroeg in het
hoofddorp van elke hemmerk of ferd, waar de Skelta zetelde en de vrijen en edelen woonden, eene kerk zijn verrezen. Herhaaldelijk toch lezen we van „der heiligen erve
in de hemmerk", en van het toezigt van den Skelta in
zijn ban of ferd, over de wegen, die tot de kerk leidden (2).
Zoo ging het dus waarschijnlijk in de enkele hoofddorpen. Maar vroeger zagen we, daar buiten in de ver
uitgestrekte hemmerk, tal van verspreid liggende gehuchten, met nederige stulpen, waar de onvrije bevolking
werkte, en voor het gebruik der landerijen een deel deivruchten van haren arbeid aan de vrije dorpbewoners opbragt. Laten we derwaarts thans onze blikken wenden.
De armoedige bewoners der hutten hadden allengs eenigermate gedeeld in de algemeene vermeerdering van welvaart. De hutten werden aanzienlijker of breidden zicb
uit tot kleine hoeven. Haar aantal vermeerderde. De kerk
trok zich het lot der arme bevolking aan. Evenals elders,
werd ook in dit gewest, door de hoofdkerk van het dorp
hier en daar eene kapel gesticht, die bediend werd door
geestelijken, van de parochie-kerk afhankelijk (3). Herhaaldelijk toch lezen we in de O. F. W. van „de hoofd„kerk en van de kapellen, die daaruit gemaakt zijn (4)."
De geestelijkheid strooide zaden van zedelijke en verstandelijke ontwikkeling en bekampte onophoudelijk de barbaarsche zeden en gewoonten. Met de vervulling harer geestelijke roeping werkte ze tegelijk den maatschappelijken vooruitgang in de hand. Voortdurend streed zij tegen de slaver(1) Moll, t. a. p . , I , p. 303.
(2) O. F. W. Richthofen, p . 3S8 en 389.
Idem. Wierdsma, p. 22 en 30.
Idem. Kr. Gen., p. 31 en 34.
(3) Moll, t. a. p . , I , p. 3 0 3 : I I , Ie stuk, p. 336 en S 3 / .
(4) O. F. W. Wierdsma, p. 51 , 203 en 204.
Idem. Fr. Gen., p. 42 , 97 en 98 in de noot.
C>
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nij. De meeste formulieren van vrijverklaring, op godsdienstige beweegredenen gegrond, strekken daarvan ten bewijze (1). Allengs kwam een deel der bevolking tot vrijheid.
De kruistogten vooral hadden, evenals voor alle rangen
en standen der maatschappij, ook voor de lagere bevolking der gehuchten, allergewigtigste gevolgen. Wie het
kruis opnam, werd vrij verklaard. Talrijke scharen onvrijen voegden zich daarom onder de vanen van de vele
Friesche edelen, die ter heervaart togen. De gewone
arbeid der onvrijen ging daardoor op vrije lieden over.
Het werken werd een eerzaam bedrijf. Vrijen en edelingen verspreidden zich over de hemmerk. De voortdurende
afwezigheid van magtige edelen had bovendien tengevolge,
dat hunne uitgestrekte bezittingen werden te gelde gemaakt
en onder de bevolking verspreid, en dat de lijfeigenschap niet
kon worden gehandhaafd. Men mag aannemen, dat de kruistogten voor de lagere bevolking vooral deze twee belangrijke
voordeelen heeft opgeleverd: dat alle slavernij werd vernietigd en dat de grondeigendom algemeen werd gemaakt (2).
Waarschijnlijk zal te dezer tijde de vierjaarlijksche verdeeling der hemmerken allengs hebben opgehouden Ze
had oudtijds plaats op de vordering der deelgeregtigden
zelven. „Voorzooverre," —• lezen we, — „een hunner zwoer,
„dat het jaartal om was, kon hij met meer regt ei„schen, dat eene nieuwe verdeeling plaats zou hebben,
„dan dat ze werd nagelaten" (3). De verdeeling schijnt
dus van lieverlede in onbruik geraakt te zijn. De landbouw eischte vasten eigendom. En de belangrijke bepa(1) Guizot, Geschiedenis der Beschaving . p. 168 en 169.
Moll, t. a. p. , TI, 4e stuk, p. 2!40.
(2) Moll, t. a. p . , I I , 4e s t u k , p. 239.
Simon Stijl, De opkomst der Nederlanden , p. 26 en 27.
(3) O. F. W. Rkhthofen, p. 39 i.
Idem. Wierdsma , p. 42.
Idem. Fr. Gen., p. 39.
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lingen van koop en „niaerkoop," in sommige gedeelten der
oude Friesche wetten voorkomende, bewijzen, dat het bestaan van vaste landelijke eigendommen onder de werking
dier wetten reeds regel was (1).
Van nu af aan konden dus de gehuchten der vroegere
onvrijen zich krachtig ontwikkelen. Eigen landbouw en
veeteelt op de vruchtbare kleigronden bragten welvaart
onder de bevolking. De bloei der noodzakelijkste handwerken volgde. De gehuchten klommen in aanzien. „Er
„ontstond een tboerenstand", — zegt een geschiedschrijver, — „waaruit later vele treflijke familiën van eigen„erfden zijn gesproten, die, beneffens edelen, de gewig„tigste staats- en krijgsbedieningen waarnamen" (2). Die
welvaart wekte naijver op tegenover de hoofddorpen, waarvan de gehuchten nog steeds afhankelijk waren. Konden
tot nu sommige kerkelijke plegtigheden, als huwelijk,
kinderdoop en begrafenis, niet anders plaats hebben, dan
in of bij de hoofdkerk; beslisten gerigt en volksvergadering van het hoofddorp nog steeds over de regten en belangen der gehuchten en hunne bewoners: daarin zou
weldra verandering komen. Een krachtige hefboom, om
zich tot zelfstandige dorpen te ontwikkelen, lag in het
beginsel van het oudfriesche staatsregt: „Dit is een dorp,
„waar kinderdoop en begrafenis en de drie wettelijke ge„rigten plaats hebben" (3).
Eigen kerk en begraafplaats en eigen gerigt, ziedaar
dus de vereischten, die het staatsregt stelde voor het zelf(1) O. F. W. Richthofen, p. 392 en 476.
Idem. Wierdsma, p. 47 , 334 en 355.
Idem. Fr. Gen., p. 41.
(Ü) FoeJce Sjoerds, Beschrijving van Friesland , I , p. 489.
f3) O. F. W. Fr. Genootschap. I I , Ie stuk. De 24 Landregten
voor Westerlauwersche Friesland , no. 1, p. 83. „Dat is en therp,
„deer Kyndkerstingha sint ende lykfellingha, e tha thrim efte thin„ghnm."
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standig bestaan van een dorp. Asn die vereischten kon
door eigen inspanning worden voldaan. De welvaart gaf
daartoe de kracht; de vrijheidzin den prikkel en het beginsel van staatsregt het middel.
Aan de hand van dit beginsel willen we thans het ontstaan der menigvuldige dorpen nagaan.
Met de tiende eeuw hadden de invallen der Noormannen opgehouden, en daarmede de verwoestingen. die zoo
velerlei ontwikkeling tegenhielden. En toen ook het jaar
1000 was voorbijgegaan, en allengs de algemeene vrees
voor den ondergang der wereld geweken was, toen ontwaakte ook weer de geestkracht bij de bevolking. (De nijverheid nam hooger vlugt; de welvaart steeg; de ijver
voor het bouwen van kerken herleefde (1). Van lieverlede
zag men hier en elders in de gehuchten eenvoudige
bedehuizen verrijzen en vermeerderen, aanvankelijk kapellen
van de moederkerk. Maar toen vooral door de kruistogten
onze voorouders meer dan ooit door den algemeen heerschenden kerkgeest bezield werden, toen werd de kerkbouw algemeen (2). Telkens lezen we, in de 11e en 12e
eeuw, van het bouwen van kerken en kloosters en van
het stichten van dorpen in dit gewest. De onderlinge ijverzucht, de strijd om den voorrang, schijnt dit te hebben
begunstigd (3). De bouwkunst kwam hier in bloei. In het
jaar 1099 werkte een Friesch architect met zijn zoon aan
de St. Mariakerk te Utrecht (4). Met de toenemende welvaart werden voortdurend houten bedehuizen vervangen
door 'hechte steenen gebouwen ( 5 ) , die eeuwen konden
(1) Moll, t. a. p . , I I , 3e s t u k , p. 127.
(2) Moll, t. a. p . , I I , 2e s t u k , p. 228 en 229.
(3) Foeke Sjoerds , Jaarboeken , II , p. 377 en 382.
Tegenwoordige Staat, I , p. 362.
(4) Moll, t. a. p . , I I , 3e s t u k , p. 133 en 134.
(5) Moll, t. a. p . , I I , 3e stuk , p. 136.
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trotseren en wier statige torens tot op verren afstand konden worden gezien. Waarschijnlijk zal deze verbouwing gepaard zijn gegaan met de verheffing der kapellen tot zelfstandige kerken. Dergelijke verandering ging echter niet altijd
gemakkelijk; veelal kostte het eenige moeite, wegens de
finantiele belangen der moederkerk, om daarvan afhankelijk te worden en vaak moest eene afkoopsom betaald worden.
Dubbele offers moesten dan van de gemeente worden gevergd (1). Daarom zullen ongetwijfeld de welvarende kleistreken van Oostergoo en Westergoo hierin het voorbeeld
hebben gegeven. In de minder rijke oorden althans, voornamelijk op de zuidelijke zandgronden, vindt men ten jare
1132 nog 24 kapellen afhankelijk van het klooster te Stavoren (2). Uit den aard der zaak kon ook de vrijwording der
kapellen van de hoofdkerk slechts van lieverlede plaats hebben. Hoogst waarschijnlijk echter zal dit op de meeste plaatsen reeds in de 12e eeuw geschied zijn. Een onderzoek
naar de bouworde van vele oude kerken in dit gewest heeft
er toe geleid, om aan te nemen, dat ze niet ouder dan
van de 11e, en niet later dan van de 12e eeuw kunnen
zijn (3). Bn de geschiedenis leert, dat met het einde der
12e eeuw de steenen kerken in Friesland reeds algemeen
waren, ofschoon er toen ook nog houten kerkgebouwen
gevonden werden. Bij den geweldigen watervloed toch, in
1218, vergingen er eene menigte steenen kerken, lezen
we (4).
De fondsen, waaruit de kerken en pastorien werden gebouwd , moesten voor zoo verre de goederen niet van de
(1) Moll, t. a. p . , I I , Ie stuk , p. 338 en 339.
(2) Foeke Sjoerds , Jaarboeken , I I , p. 341.
Moll, t . a. p . , I I , Ie stuk , p. 336 en 337.
(3) Vrije Fries , V , Eyek tot Zuilichem , p. 163 en 164.
Moll, I I , 3e stuk, p. 136—138.
(4) Foeke Sjoerds, Jaarboeken, I I , p. 506 en 507.
Moll, I I , 3e stuk, p. 136.
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hemmerken wierden afgezonderd, gelijk voorheen in de
hoofddorpen, door de ingezetenen worden bijeengebragt.
De O. F. W. spreken bepaaldelijk van „godeshuizes land_
„en koopland, dat den heiligen gegeven en geboekt of gekocht is" (1). De vrome zin der bewoners, de zucht naar
onafhankelijkheid ook in het kerkelijke, de naijver tusschen
de oude en de opkomende dorpen, en de strijd om den
voorrang tusschen verschillende aanzienlijke geslachten,
alles werkte te zamen tot den bouw en de zelfstandigheid
der kerken. En waar vrijwillige giften te kort schoten,
werden de kosten omgeslagen over de grondeigenaren.
„Daar de heilige kerk geen nood mag lijden," •—• zegt
het Friesche kerkregt, —• „zal elke pondemate in het
„ga (of dorp) gelijk schuldig wezen" (2). En een charter
van 1539 verklaart: „dat de beneficien in Friesland gesticht
„zijn, door de ingezetenen der steden en dorpen, waartoe
„zij behooren" (3).
De inkomsten uit deze goederen werden, gelijk wij reeds
zagen , immer vermeerderd door de tienden. En deze heffing
bleef niet de eenige kerkelijke belasting. Wanneer de deken
in het syndgerigt voorzat, vermaande hij allen, „die iets
(Ij O. F. W. Richthofen, p. 9.
Idem. Wierdsma, p. 127 en 128.
Idem. Friesch Gen., p. 72.
(2) O. F. W. Richthofen, p. 483.
Idem. Fr. Gen.. p. 271.
• (3) Fr. Charterb., II, p. 7 6 3 : „dat voorts alle dandere beneficien."
(nl. welke niet door bepaalde personen werden begeven) , „solden ge„holden werdden, als gesticht bij d'Ingesetenen van den Steeden,
„Dorpe off Dorpen des voerseide onses landts van Vrieslandt, daer
„denselven beneficie of beneficien gelegen zolden zijn, ende dat dair„omme, als die vacierden, denselven Ingesetenen, woenende in der
„Parochie, aldair sulcx solde vacieren, gebruckende schotschietende
„huysen off ploeghgangen , ende nymant anders, by 't luyden van der
„kloeke aldair solden in der kercke koemen, ende alle voerseideparo„chianen gelyck ter koer staen, om een nieuwe Persoen toe kiesen
„op 't vacierde beneficie."
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„aan de kerk schuldig waren, aan wasschatting of boter„schatting, aan tienden of mindere schatting" (1), dat ze
dit betalen zouden, alvorens daarvan klagte wierd ingediend.
Ook zagen we reeds, dat de aanvankelijk vrijwillige offers
allengs verpligtend werden gesteld. Op Kersdag', Paasch
en Pinkster moest geofferd worden door elk, „die een
„huis rookende had en koe en schaap bezat." En op vier
andere feestdagen moesten offers betaald worden voor zielemaningen. „Die moest de priester inwinnen met zijn kos„ter, omdat hij alle dagen eten en drinken moest van zijn
priesterlijke inkomst" (£). En behalve de bijzondere offers
bij kerkelijke plegtigheden, als biecht, huwelijk, doop en
begrafenis (3) , vloeiden nog talrijke boeten, wegens misdrijven , in de fondsen der kerk, daar kerkelijke gezworenen regtspraken over schending van feestdagen, afgoderij,
kerkroof, ontucht, waarzeggerij, tooverij en mishandeling
of beiooving van gewijde personen (4). Eindelijk vielen nog
onbeheerde nalatenschappen aan de kerk ten deel (5).
Met de vermeerdering der inkomsten breidde zich ook
de werkkring der kerk uit. Volgens algemeene voorschriften
moesten scholen aan de kerken verbonden zijn (6). In hoe(1) O. F. W. Wierdsma, p. 204 en 205.
Idem. Fr. Gen., p. 98 in nota.
Moll, t. a. p . , I I , Ie stuk , p. 382.
(2) O. F. W., Richthofen, p. 407 en 408.
Idem. Wierdsma, p. 242 en 244 en de noten ald.
Idem. Fr. Gen., p. 109 en 110.
-Moll, t. a. p . , I I , Ie stuk, p. 383.
(3) Moll, t. a. p . , p. 384. .
(4) O. F. W. Richthofen., p. 406—408.
Idem. Wierdsma , p. 215—228.
Idem. Fr. Gen., p. 107—114.
(5) O. F. W. Richthofen, p. 395.
Idem. Wierdsma, p. 69.
Idem. Fr. Gen. , p. 51.
^6) Moll, t. a. p. , I I , p. 230 , 248.
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verre in Friesland min of meer algemeen aan deze voorschriften zal zijn voldaan, is mij niet gebleken. Alleen
vinden we uitdrukkelijk melding gemaakt van eene school
en kosterie te Stavoren en van scholen aan de kapittelkerk
te Dokkum en aan de kloosters Foswerd op Ameland en
Mariengaarde te Hallum (1). Doch hieruit volgt niet, dat
ze overal elders ontbraken. De hooggeleerde dr. Moll is
van meening. dat ze hier te lande veel meer algemeen
zullen geweest zijn. De noodzakelijkheid leidde er toe,
omdat de geestelijkheid uit de landzaten werd gekozen,
en ook kosters, zangers en koorknapen, tot de eeredienst
vereischt, zonder het noodige onderrigt niet konden worden verkregen. Sedert het einde der 12e eeuw, zegt h i j ,
toen door de kruistogten de lust voor wetenschappelijke
ontwikkeling was opgewekt, nam het aantal scholen steeds
toe, en in de 14e en 15e eeuw waren ze in de steden
en in vele, zoo niet in alle dorpen, waar parochiekerken
waren, een gewoon verschijnsel (2). De koster was er gewoonlijk met het onderwijs belast (3). Het gewoon schoolonderwijs omvatte lezen, schrijven en zingen, en in de
hoogere klassen Latijn en Grieksch, met de beginselen van
rekenen, meetkunde en sterrekunde. Aan de kloosterschool
te Hallum werd in de morgenuren onderwijs gegeven in
de heidensche dichters en geschiedschrijvers en 's nanurU
dags in de kerkvaders. De toevloed der jongelieden was
hier aanzienlijk. Deze school kwam tot bloei (4).
Met het stichten van kerken alleen was echter een gehucht niet tot een zelfstandig dorp verheven. Een tweede
(1) Moll, t. a. p . , I , p . 357 en I I , 2e s t u k , p. 239.
Fr. Charterb., I , p. 370.
(2) Moll, t. a. p. , I I , 2e stuk, p. 249—250.
(3) Telting, de kosteriegoederen , in het Tijdschrift voor het Ned.
Regt van Oudeman en Diephuis, II. p. 288.
(4) Moll, t. a. p . , I I , 2e stuk p. 239 , 249—262.
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vereischte daartoe was, gelijk wij reeds opmerkten, eigen
gerigt en regtspraak. Wij moeten dus thans nagaan, of
dit in de nieuwe dorpen bestond.
Het gewoon gerigt in de gansche ferd, de latere gretanie,
hebben we reeds leeren kennen; het was voor de meeste
zaken in de plaats getreden van het oude volksgerigt. Ook
zagen we vroeger, dat een hoofddorp van een hemmerk
een eigen overheidspersoon had, die met den eervollen
naam van Atta (burgervader) werd bestempeld. De Atta
komt vervolgens in de oude friesche wetten meermalen
voor als regter van lageren rang dan de Asega, en niet
slechts in de- hoofddorpen, waar deze zetelde, maar ook
elders. „Indien een dijk voor wanwerk geschouwd werd,
„zoo behoorde de boete voor de helft aan den Atta en
„voor de wederhelft aan den Skelta, maar indien er daar
„ter plaatse tevens een Asega was, zoo moest zij in driën" (1).
De Atta kwam dus ook voor op dorpen, waar geen Asega
was. Dit leidt tot het vermoeden, dat hij op elke plaats
zal geweest zijn , die zich tot zelfstandig dorp ontwikkelde.
Dit vermoeden wordt zekerheid, als we een blik slaan
in eene oorkonde uit den aanvang van het volgend tijdperk,
die naar den vroegeren toestand terugwijst. De Saxische
ordonnantie van het jaar 1504 bepaalt, „dat ieder griet„man in elk dorp zijner grietenij , uit de verstandigsten
„van het dorp, een regter zal ordineren, „die alle magt
„en bevel zal hebben, wat hier voormaals een Atta gehad
„heeft" (2). Hieruit blijkt, dat ook vroeger de dorpen een eigen regter hadden. En voorbeelden hiervan
vinden we in de reeds vermelde wetten van Wijmbritseradeel, van XJtingeradeel en in verschillende charters
(1) O. F. W. Richthofen , p. 419.
Idem. Wierdsma , p. 317.
Idem. Fr. Gen. , p. 140.
(2) Fr. Charterboek, I I , p. 42.
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uit dit tijdvak, betrekkelijk dorpen in andere deelen van
dit gewest (1).
Laat ons zien, welke de bevoegdheid was van den Atta.
De ordonnantie van 1504, voor zooverre ze hem met den
lateren dorpregter vergelijkt, en de oude Friesche wetten
wijzen ons hier den weg. Zijne betrekking was, naar
den geest der tijden. tweeledig: deels regterlijk, deels
besturend. In de eerste plaats was hij regter. „Welk
„regier in zijn ambtsgebied geschenken aanneemt," —
lezen we, — „zij het grietman, Eheer, Atte," enz. (2)
Volgens de ordonnantie had hij „magt en bevel" en daaronder wordt opgenoemd, „dat hij partijen wegens geldschulden , veldschade en andere kleine gebreken goede„lijk zou scheiden." In geringe burgerlijke geschillen trad
hij dus als scheidsregter op. Evenzeer was hij strafregter
in zaken van min ernstigen aard. Hij gebood vrede tusschen
de twistenden en kon de vredebrekers vastzetten (3). Hij
sprak regt over verschillende misdrijven. Gewelddadige aantasting en mishandeling, zelfs met bloedstorting en haarpl ukken vergezeld, veldroof en schade aan eens anders
erf, waren aan zijne regtspraak onderworpen. En „wie in
„grammen moede, met haastiger hand, eens anders huis
„instiet, zoodat de wind er in ging en de rook er u i t ,
„verbeurde aan hem twee pond" (4). Onder de grietmannen vinden we de bevoegdheid van den dorpregter
(1) O. F. W. Richthofen, p. 500 en volg. en 510.
Idem. Fr. Gen. , I I , 2e stuk, p. 290 en volg. en 318.
Fr. Charterb. , I , p. 534 , 545 en 656.
Wierdsma. O. F. W . , p. 301 en 3 0 2 , in nota.
(2) O. F. W. Richthofen, p. 476.
Idem. Wierdsma , p. 356.
Idem. Fr. Gen., p. 155.
(3) Fr. Charterb., I I , p. 42.
(4) O. F. W. Richthofen , p. 474 , 4 / 5 en Ehere eed., p. 489.
Idem. Wierdsma, p. 326, 332 en 334.
Idem. Fr. Gen., p. 153.
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naauwkeurig bepaald. De beregting van alles wat beneden
acht pond was, was aan het dorpsgeregt en van hetgeen
daarboven was, aan den grietman met zijne mede-regters
opgedragen. Zoo onderscheiden de wetten tusschen deelsgeregt en dorpsgeregt, (delisriucht en gariucht) (1). Het
eerste was het gewone, het tweede een lager geregt, in
de Wilkeuren van Utingeradeel lytick riucht genaamd.
Overigens stond de dorpregter tot het deelsgeregt in de
betrekking van hulpofficier. Hij onderzocht de zware misdrijven en bragt die ter kennis van den Skelta of van
den grietman; hij legde voor dezen getuigenis af, en indien hij zelf het misdrijf had zien plegen, werd de schuldige niet tot een zuiveringseed toegelaten (2).
Maar niet enkel van regterlijken, ook van besturenden
aard was de betrekking van den Attá. Hij had „raagt
„en bevel", zegt de ordonnantie. Als zoodanig waren algemeene dorpsbelangen aan zijne zorg toevertrouwd. Hij
oefende het toezigt uit over dorp- en hemwegen, bruggen
of tillen, dijken en dammen, zijlen en zijlroeden, hemmerkslooten en andere wateringen. Ook de ontvangst van
tollen aan de sluizen, onder den naam van zijlschot, was
aan hem opgedragen (3). In het algemeen werd zijn bestuur
geregeld naar zede en gewoonte, (syd end pliga): eene algemeene geldige wet daaromtrent bestond niet. Waarschijnlijk zal zijne magt meer of minder uitgebreid zijn
geweest, naarmate de grietmannen, die vaak al te ijverig
deel aan de burgertwisten namen, de belangen van de
(1) O. F. W. Richthofen, p. 500 en volg., 510 en volg.
Idem. Fr. Gen., p. 290 en volg., 318 en volg.
(2) O. F. W. Richthofen, p. 474 en llustr. R . , p. 39.
Idem. Wierdsma , p. 326.
Idem. Fr. Gen., p. 151.
(3) O. F. W. Richthofen, p. 490 en 504.
Idem. Fr. Gen., p. 303.
Fr. Charterb. , I , p. 472 , 545 en 656.
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dorpen hunner grietenij al of niet behartigden. Herhaaldelijk toch zien we verschillende dorpen zich vereenigen ,
om w'aterstaatswerken te regelen en het toezigt en de
regtspleging daaromtrent vast te stellen (1).
Zoo min als de bevoegdheid was ook de benaming van
den dorpregter overal dezelfde. Soms vinden we naast
hem een dijkatte, die in het bijzonder met het toezigt
over dijken, wegen en wateringen was belast. I n Wijmbritseradeel, waar het regt door de geestelijkheid was
vastgesteld, waren er bovendien kerkatten. Waar dergelijke bijzondere Atten waren aangesteld, werd, integenstelling van dezen, de gewone dorpregter veelal Meene
Atte genaamd (2). Ook draagt in enkele deelen de dorpregter den naam van Eheer (wetheer) , of van Alderman.
In Utingeradeel vormden de Aldermans of wijze mannen
het lytich riucht van ieder ga (3). De Bure Eheer komt
ook in de oudste wetten voor en wortît in de latere wetten van dit tijdvak mede onder de regters opgenoemd (4).
In Wijmbritseradeel vonnisde hij over zaken van twee tot
acht pond, terwijl hetgeen daar beneden was, werd overgelaten aan den kerkatte (5). Te IJlst klom hij tot aanzienlijke magt. Daar werd aan den Eheer met zijne mederegteren, door Prelaten, Personen, Grietmannen, Eheeren en Hoofdlingen van Wijmbritseradeel, gelijke magt
(1) Fr. Charterb., I , p. 242 , 3 0 3 , 4 7 1 , 534 , 545 , 656 , 700 en
703.
{2) Wierdsma, O. F. W. , in nota , p. 301Fr. Charterb., I , p. 657.
(3) O. F. W . Richtho/en, p . 510.
Idem. Fr- Gen., I I , 2e s t u k , p. 319.
(4) O. F. W. Richtho/en , p. 397 en 476.
Idem. Wierdsma, p. 78 en 336.
Idem. Fr. Gen., I I , Ie s t u k , p. 54 en 155.
(5) O. F. W. Richthofen, p. 489 en 500 en volg.
Idem. Fr. Gen., I I , 2e s t u k , p. 290 en volg. en 302.
V. F. XIV.
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om regt te spreken toegekend, als Burgemeesters, Schepenen en Raad van Sneek uitoefenden (1).
Overigens waren de Eheeren, althans in Oostergoo,
geene dorpregters, maar mederegters van den Grietman.
De Grietmannen met hunne beide Eheeren in elke der
grietenijen Leeuwarderadeel, Tietjerksteradeel en Idaarderadeel vormden met elkander, even alsook die van Ferwerderadeel, Dongeradeel en Dantumadeel, eene zamengestelde regtbank, bekend als het negen geregt (nyoghenda
riucht, nyoghenda riuchtes war) (2).
Wanneer we thans den blik laten gaan over dit gewest,
welk een verschil zien we dan met het vorig tijdvak.
Toen vonden we liet land verdeeld in hemmerken, waarvan ieder een enkel hoofddorp had, hoofdzakelijk door
vrijen en edelingen bewoond, die de gansche hemmerk
beheerschten. En in de hemmerk ontwaarden we hier
en daar ellendige gehuchten met nederige stulpen, die
eene onvrije bevolking tot woonplaats verstrekten. Thans
zien wij de hemmerken herschapen in rcgtsdistricten, en
daarin de gehuchten tot tal van bloeijende dorpen opgeklommen. De inwoners zijn er tot vrijheid' gekomen en
hebben hunne onafhankelijkheid van het hoofddorp verworven. Eigen kerk en eigen gerigt hebben hunne woonplaatsen tot zelfstandige corporatiën verheven. De inspanning en geestkracht der bevolking heeft, naar het beginsel van het Friesche staatsregt, dien vooruitgang kunnen
bewerken. Hierin vindt het zijne verklaring, hoe de bodem van Friesland, vooral op de rijke kleigronden, als
het ware bezaaid is met dorpen, die vaak op minder dan
(1) Fr. Charterb., I ,
(2) Fr. Charterb. , I ,
Visser en Amersfoordt,
schiedenis , Oudheid- en
p. 13 en 17.

p. 463 en 538.
p. 514.
Archief voor Vaderlandsche en Friesche Getaalkunde , I I I . Bijlagen en oude Charters ,
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een half uur afstands van elkander, hunne kerktorens fier
omhoog heffen, en hoe hier zoovele zelfstandige dorpen
in elkanders onmiddelijke nabijheid hebben kunnen ontstaan, terwijl elders in den omtrek der dorpen slechts
buurschappen of gehuchten worden aangetroffen, die daaraan verbonden zijn.
Het staatsregtelijk karakter dier dorpen springt in 't
oog. Kerk en staat zijn er volkomen één; niet te zamengevoegd, maar gelijkelijk en door dezelfde krachten met
elkander ontstaan en ineengegroeid. Zij vormen niet eene
vereeniging, maar eene eenheid.
Verschillende staatsregtelijke bevoegdheden oefenden
die dorpen uit. Die bevoegdheden na te gaan, rest ons
nog ten slotte. Algemeene wettelijke regelen hieromtrent
ontbreken wederom. Wij moeten ze dus opdiepen uit de
plaats gehad hebbende feiten, voor zooverre deze in nog bekende oude oorkonden worden vermeld. De hoofdinhoud
van enkele dier oorkonden moge dus hier eene plaats vinden.
De galieden van Wons, Schraard, Longerhouw, Exmorra, Allengawier, Parrega, Ferwoude, Gaast, Idsegahuizen, Piaam, Makkum, Cornwerd en Engwier stellen
te zamen punten van regt en regtspleging vast, met bepaling, dat, zoo iemand wegens die verordening mogt
worden bemoeilijkt, de Meente daarvoor zou opkomen,
naar de mate van ieders pondematen en runderen (1).
De gemeene Bueren van Oldeholtpade, Nijeholtpade,
Wolvega, Sonnega, Oldetrijne, Nijetrijne, Spanga, Scherpenzeel, Munnikeburen, Oldelamer, Nijelamer, Nijeholtwolde, Oldeholtwolde, Blesdijke, Peperga, Kuinre en Oostzeensterland beloven trouw en gehoorzaamheid aan den
Hertog Albrecht van Beijeren (2).
(1) Fr. Charterb., I , p. 242.
(2) Fr. Charterb., I , p. 296.
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De geregten der Nieuwlanden, als Sandler, IJsbrechter-j
Schernhemster- en Bosumer-iBttrera, sluiten eene overeenkomst over het maken van een nieuwen dijk. De pondematen der monniken zullen daartoe evenveel en op gelijke
wijze bijdragen, als die der wereldschen. Daarbij wordt
een dijkregt vastgesteld, waarnaar ieder geregt zal beslissen. En wanneer één der geregten nalatig ware, dan zou
het daarvoor boete verbeuren aan de anderen (1).
Omtrent de dijken, wateringen en tillen in het Nieuwland, waarvan het onderhoud aan bepaalde dorpeu wordt
toegewezen, wordt vastgesteld, dat het regt daarover zal
zijn, als dat van IJsbrechtum en Scharnegoutum. Elke
pondemate zal daartoe gelijk wezen tot de kosten (2).
De regters en rneene Meerde van IJmswalderahem, Moerhem, Abbegana, Aesthem, Folsgaerstera en Scharwalmaen
stellen, ten nutte en oirbaar der hemmen, eene verordening vast, op het onderhoud van dijken, dammen, zijlen
en zijlroeden. Elke hem zal de zijlen en zijlroeden pondemate pondemate gelijk onderhouden. Het gewoon onderhoud der dijken behoort aan de eigenaars der gronden,
waar ze op liggen. Maar wanneer daaraan buitengewone schade is veroorzaakt, zoodat het herstel te zwaar
zou vallen voor den eigenaar, dan zal de geheele Meente
in de hem, waarin ze gelegen is, te hulp komen, buiten
bezwaar der andere hemmen. Elke hem zal binnen haar
eigen gebied de schouwing uitoefenen, met Grietman en
Atten, zooals van ouds syd end püga (zede en gewoonte)
is. En indien er een nalatige mogt zijn, dan zal de
Meente het werk op zich nemen, en de eigendom van het
land, waarop de dijk staat, zal vervallen half aan het geregt en half aan de Meente. Eveneens vervallen ook de
boeten voor gelijke deelen aan de Meente en het geregt
(1) Fr. Charterb., I , p. 471.
(2; Fr. Charterb., I , p. 472.
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van elke hem. En wanneer iemand deze verordening mogt
willen verbreken, zoo zal men dit te zamen verhinderen,
en pondemate pondemate gelijk daarvan de kosten dragen.
Verteekend door de Pastoors en de eerzame lieden der
hemmen (1).
In gelijken geest vinden we eene uitvoerige verordening
vastgesteld, betrekkelijk den I Jsbrechtumer dijk, ten nutte
van de Meente van IJsbrechtum, van Tjalhuisen, van Tirns
en andere, waarbij de schouwing en regtspleging, als bij voortijden, wordt opgedragen aan Grietman en Meene Atten,
en bepaald, d a t , tot alle gemeenwerk, elk huis en ieder
die tien pondematen onder de wateringen heeft, een man
zal leveren, terwijl boeten worden vastgesteld tegen allen,
die ongehoorzaam aan de verordening mogten zijn (2).
In Haskerland wordt der Meene Meente raad van de
vijf gaën ingewonnen over het oprigten van een weekmarkt
te Joure en het vaststellen van een marktregt (3).
Gevolgmagtigde goede mannen van wege der gemeene
Meente van Tietjerksteradeels vierde deel, als de drie gaën
Rijperkerk, Tietjerk en Suawoude scheiden zich van Tietjerksteradeel af en sluiten een verbond met de stad Leeuwarden, om elkander tegen alle geweld te beschermen.
Elk rijk eigenerfde zal daartoe jaarlijks betalen 20 florenen, de welhebbende huurman 10 florenen, en wie
slechts een schaap en een koe heeft 5 florenen (4).
Op dezelfde wijze sluiten de hoofdelingen, eigenerfden en
gemeente Meente van de beide gaën Cornjum en Britzum
een verbond met Leeuwarden, waarbij onder anderen wordt
bepaald, dat ieder ga zijn eigen geregt van twee regters
zal houden, met een grietman uit de stad (5).
(1;
(2)
(3)
(4)
(5)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Charterb.,
Charterb.,
Charterb.,
Charterb.,
Charterb.,

I,
I,
I,
I,
I,

p. 545.
p. 656.]
p. 615.
p. 698.
p. 700.
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Merkwaardig is eindelijk nog het verbond van Vetkoopers in Oostergoo met de stad Groningen, waarbij verschillende personen, zoo voor zich zei ven als voor bepaalde dorpen, optreden, en daarvan brieven van volmagt
overleggen, als voor de Meente te Wetsens enteEestrum,
de landsaten en Meente te Oenkerk, de landsaten en Meente
te Ferwerd, de gemeente te Sijbrandahuis, de gemeente te
Holwerd, de Meente te Waaxens, de Meente te Blijum,
de Meente te Wanswerd, Jelsum en Genum en de Meente
te Lichtaard, alsmede voor verschillende kloosters (1).
Het zou niet moeilijk zijn, om nog verscheidene andere voorbeelden van zelfstandig optreden der dorpen
uit de oude Charters aan te wijzen, doch ik vertrouw,
dat de bijgebragte voldoende zullen zijn, om daaruit
eenige gevolgtrekkingen omtrent hunne bevoegdheid af te
leiden.
Het kan de opmerkzaamheid niet ontgaan zijn, dat we
telkens de meente of meene meente ontmoeten. Oudtijds
lezen we veelal in gelijken zin de liude (de lieden of
vrije mannen), en liudekest, liude wilker (volksbesluit).
Somtijds bezigen de oude wetten ook reeds het woord
mente. Later vinden we nu en dan de galieden of gemeene
buren genoemd, totdat langzamerhand de meente of meene
meente eene geijkte uitdrukking wordt.
Wat en wie hebben we daaronder te verstaan ?
Enkele malen komt het woord voor als eensbeteekenend
met dorp; zoo lezen we: meente of ga. Gewoonlijk echter
komt de meente voor in het dorp, als de meente in de
hem, de meente van het dorp, de meente te Wetzens en
andere dorpen. Hieruit rijst al dadelijk het vermoeden,
dat de meente niet geheel hetzelfde is als het geheel, de
totaliteit der bevolking in een dorp. Slaan we het oog
op hare handelingen, dan zien we: de Meente besluit;
(1) Fr. Charterb., I , p. 748.
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de Meente benoemt; de Meente maakt verordeningen en
legt boete en belastingen op; de Meente van verschillende
dorpen komt te zamen; de Meente verbindt het dorp.
Uit alles is het duidelijk, dat de Meente is de vertegenwoordigster van het dorp of naar de eigenaardige uitdrukking van vroeger tijd: „dat zij het dorp verbeeldt."
Maar wie zijn die vertegenwoordigers ?
In het vorig tijdperk waren het alleen de vrije mannen , die het eigenlijk volk uitmaakten. Zij alleen hadden het vol genot der burgerregten; zij voerden de
wapenen, en kwamen in de volksvergaderingen bijeen,
om regt te spreken of te beraadslagen over de algemeene
belangen. Zij alleen hadden regt op den grond; hun behoorde de hemmerk. Grondbezit viel dus zamen met de
bevoegdheid, om in zaken van algemeen belang hunne
stem te doen gelden. In het thans behandeld tijdvak
verdween de toestand van onvrijheid. De staat van vrijheid
hield daardoor op een kenmerkend vereischte te zijn van
stembevoegdheid. Grondbezit bleef over. Dientengevolge
zien we thans ook de meente belast met buitengewoon gemaakte kosten „naarmate van ieders pondematen en rundeden" (1). En in het volgend tijdvak zien we 's lands volmagten in 1539, tegenover de commissarissen van keizer Karel
V , gestreng vasthouden aan het oude regt van stemming
door de eigenaren van schotschietende huizen en ploeggangen ( 2 ) , terwijl ook later het stemregt na.auwkeurig werd
gereglementeerd , met bepaling, dat „alle plaatsen, schotschietende huizen , stellen of ploeggangen tot stemmen ge„regtigd zouden wezen" (3). Naar hetgeen vroeger en later
plaats had, en in overeenstemming met den natuurlijken
(1) Fr. Charterb., I , p. 242 , 2 7 2 , 545 en 656.
(2) Fr. Charterb.. I I , p. 739. 754 , 763 en 770.
(3) Wierdsma, Verhandeling over het stemregt in Friesland , p.
12 en 18.
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gang van ontwikkeling mag men dus aannemen, dat het
regt om voor de dorpsbelangen op te komen, behoorde
aan de grondeigenaren. Deze waren destijds de eerste
belanghebbenden. Zij bekostigden het maken en onderhouden van openbare werken. Hun behoorde dan ook het
regt, om tot de uitvoering er van te besluiten, de regelen
van het beheer vast te stellen en de geldelijke lasten te
verdeelen. Dat somtijds vóór en met de meene meente
nog afzonderlijk de eigenerfden werden genoemd, schijnt
vooral geschied te zijn als uitdrukking van onderscheiding,
waarop de bezitters van eigen zathen vaak niet weinig
prat waren. Alle grondeigenaren te zamen waren de
erkende vertegenwoordigers van het dorp en vormden met
elkander de meene meente.
Men zou echter dwalen, indien men aannam , dat de
meente enkel tot het dorp beperkt was. Evenzeer als van
de meente van het dorp, lezen we herhaaldelijk van grietman , regteren en meene meente van deze of gene grietenij,
en van grietmannen, hoofdelingen, regters en meene
meente van Oostergoo of Westergoo. Aan het woord
meente moet dus niet dezelfde beteekenis gehecht worden
als aan de tegenwoordige benaming gemeente. De meene
meente is het ligchaam der stemgeregtigden in elke staatsregtelrjke corporatie, als onderdeel van het gewest: de
vertegenwoordigster van dorp, deel of goo.
Ten opzigte der dorpen zullen we daarvan enkele voorbeelden nagaan.
Terwijl elders de benoeming van de geestelijken geschiedde
door de bezitters van het patronaatregt, dat of bij de
edelen en vorsten of bij de geestelijkheid berustte, had
dit hier plaats door de stemgeregtigde dorps ingezetenen (1).
Reeds de oude wet had bepaald, dat „de Friezen, uit noodz a a k , Godshuizen moesten stichten op hunnen vrijen grond,
(1) Molt, t. a. p., I I , la stuk, p. 329—331.
Wierdsma, O. F. W., p. -57 in nota.
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„zonder aanspraak van den Bisschop of den Proost, ea
„dat de lieden, die den bouw verrigtten, ook den priester
„moesten kiezen" (1). Geheel in overeenstemming hiermede lezen we in het O, F. synd- of kerkregt: „Waar
„een priester in eene kapel komt, mit hlote ende mit
„liode wilkerre" (2). Deze plaats heeft moeilijkheid opgeleverd. Men heeft de woorden vertaald als : „met het lot en
„'s volks vrije keuze." Beide uitdrukkingen zouden dan met
elkander in tweestrijd zijn. Om het bezwaar op te lossen,
moeten we opmerken, dat we hier te doen hebben met
eene alliteratie „hlote ende liode," zooals er dikwijls in de
oude friesche wetten voorkomen, en waarnaar zich de spelling dikwijls regelt. In eene andere uitgaaf, naar een ander
handschrift, lezen we de woorden : „hloete" en „Hoede" (3).
Dit schijnt opheldering te geven. Hloete meen ik te moeten vertalen door geluid, dat elders ook hlude, gelijk
Hoede ook liude gespeld wordt. In het hedendaagsch Friesch
luidt dit woord nog eveneens lud of loed. Alle plegtigheden geschiedden oudtijds met geluid, vroeger met horengeschal (met hornis hlud of mit horne ende mit hlude),
later met klokgelui. Wanneer b. v. eene vrouw ten huwelijk werd afgehaald, dan had dit plaats „mit hornes
„hlud end winne sangh", en den volgenden morgen werd
in de kerk de trouw bevestigd door den priester, terwijl
de koster de klok luidde, („dae clokke hlette") (4). Zoo
geschiedde ook oudtijds de verkiezing van priesters ,,bij 't
„luijden van der kloeke", gelijk later van predikanten,
(1) O. F. W. Riohthofen, p . 128.
Idem. Fr. Gen., p. 141.
(2) O- F. W. Richthofen, p. 410.
Idem. Wierdsma , p. 256.
(3) O. F. W. Fr. Gen., I I , I e s t u k , p. 114.)
(4) O. F. W. Riohthofen, p. 410.
Idem. Wierdsma , p. 255.
Idem. Fr. Gen., I I , Ie s t u k , p. 114.
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bij klokkepping, op drie aaneenvolgende uren, telkens
honderd slagen (1). Een voorbeeld van de verkiezing van
geestelijken door de ingezetenen vinden we o. a. in een
Charter van 1436, hetwelk meldt, dat buren, galieden
en meene Meente van Franeker zekeren Heer Andries van
Kimswerd tot hunnen persona hadden gekozen (2).
Dit regt van verkiezing werd steeds zooveel mogelijk
gehandhaafd. Toen de Hertog van Bourgondie voor korten tijd Heer van Friesland was geworden, bevestigde h i j ,
in het jaar 1470, dit regt uitdrukkelijk, uit overweging,
„dat naar menschengeheugen hier nimmer eenig beneficie
„door een ander was begeven." En toen in 1498 de ingezetenen van Westergoo zich genegen betoonden, om Albrecht van Saxen als Heer te huldigen, en deze eischte,
dat ze hem het patronaatregt van de kerken zouden afstaan, keerden ze hem den rug toe en braken de onderhandelingen af. Later bepaalde Karel V , dat de verkiezing van geestelijken in de dorpen zou geschieden door de
aldaar wonenden, gebruikende schotschietende huizen of
ploeggangen, en niemand anders. Ook na de reformatie
werd in de bekende resolutie van 31 Maart 1580 bepaald,
„dat een iegelijk gemeente in haren dorpe zou overgaan
„tot verkiezing van bekwame predikanten, leeraars en
„schoolmeesters." En nadat de Synode van Dordrecht eene
kerkverordening had beraamd, volgens welke de benoeming
van predikanten door den kerkeraad zou geschieden, verklaarden de Staten dit strijdig met „de oude hergebragte
„loffelijke- tractaten en privilegiën, den ingesetenen com„peterende", met verbod aan elk en een iegelijk, „om geb e l d e kerkeordening in eenige vergadering voor te stel„len, te onderleggen, door te dringen of in train te bren„gen, op poene, dat sulke machinateurs voor perturbateurs
(1) P. Wierdsma, Verhandeling over het stemregt, p. 5 en 189.
(2) Fr. Charterb., I , p. 514.
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„van de gemeene ruste zouden gehouden en gestraft
„worden" (1).
Eveneens werden door de ingezetenen kerkvoogden benoemd, die met het beheer der kerkelijke goederen waren
belast, hetwelk elders veelal door de hoogere of lagere
geestelijkheid werd waargenomen. Vier waren ze gewoonlijk in getal, behalve in de kleine dorpen (die lytike
gaën), die slechts twee hadden (2).
Een gelijk ragt van verkiezing aan burgerlijke overheden
en regters berustte evenzeer bij de ingezetenen, tenzij dit,
zooals in Utingeradeel, door de Meente aan de priesters
werd overgedragen (3). Deze overdragt zelve bewijst reeds
het regt der Meente. Ook de artikelen, ten jare 1361
aan de wetten van den TJpstalboom toegevoegd, bepalen
uitdrukkelijk, dat elke gemeente, naar ouder gewoonte,
haar eigen regters zal kiezen (4). Elders lezen we: „Wan„neer eene Meente een persona kiest of regters" (5). En een
voorbeeld daarvan vinden we onder anderen in het verbond van Cornjum en Britzum met Leeuwarden; dat elke •
ga haar eigen geregt zal houden, met twee regters in ieder ga en een grietman uit de stad (6).
Zoo bleef in de dorpen de oude democratische geest
(1) Wierdsma. O. F. W., p. 256—258 in nota.
Moll, t. a. p . , I I , Ie stuk, p. 231.
Fr. Charterb., I I , p. 770 , IV, p. 146.
Statuten en Ordonnantiën van Friesland, Boek IV, titel 20, art. 12.
(2) O. F. "W. Richthofen, p. 401.
Idem. Wierdsma, p. 203 en 204, en de noot ald.
Idem. Fr. Gen., II, Ie stuk, p. 97, in de noot en 2e stuk, p. 275.
Fr. Charterb., I , p. 342 en 550.
Moll, t. a. p . , I I , Ie stuk, p. 388.
(3) O. F. W. Richthofen, p. 510.
Idem. Fr. Gen., II , 2e stuk , p. 319.
(4) O. F. W. Richthofen, p. 109.
(5) Hettema, Jurispr. Fris., I , tit. 25 , art. 16 , p. 192.
(6) Fr. Charterb., I , p. 700.
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voortleven. Alles door en voor het volk was er nog immer de leuze. De Meente kwam voortdurend in volksvergade tin gen bijeen, om alles te regelen. Kerkelijke en
burgerlijke zaken werden gelijkelijk door haar behandeld.
De zamenkomst had plaats op het kerkhof, later in de
kerk. I n sommige kerken waren zelfs afzonderlijke vertrekken daarvoor ingerigt, onder den naam van warkeamers (geregtkamers) bekend (1). Alles was het gevolg van
de volstrekte eenheid van kerk en stast. Kerkelijke en
burgerlijke belangen waren gelijkelijk algemeene dorpsbelangen.
Toch is er een belangrijke strijd ontstaan over den eigendom der kerkelijke goederen. Deze werd of aan de
kerk in het algemeen, of aan de kerkelijke gemeente, of
aan de plaatselijke gemeente, of aan de ûoreenpligtigen
toegekend, totdat eindelijk een krachtige stem is opgegaan, om de kerkelijke goederen in de gemeenten, gesplist in hare hoofdonderdeelen van kerke-, pastorie- en
kosteriegoederen, te verklaren voor zoovele zelfstandige
stichtingen, die zelve eigenaressen zijn van hetgeen er toebehoort. De hooggeachte schrijver (2), die de laatste meening is toegedaan, erkent, in zijne belangrijke studie, de
Kosteriegoederen in Friesland, dat de leer, als zou de gemeentelijke eigendom onhistorisch zijn, voor Friesland niet
opgaat, en dat ook de uitsluiting der gemeente op het
beheer dier goederen, op dit gewest niet van toepassing is,
doch hieruit af te leiden, dat de gemeente eigenares zou
(1; Wierdsma. O. F. W., p. 106 en 170 in de
Idem. Stemregt in Friesland, p. 189.
JSekhoff, Geschiedenis van Friesland, p. 81.
Fr. Charterb., I , p. 740.
Statuten en Ordonn. van Friesland, IV , tit. 19 ,
(2) Telting, De kosteriegoederen in Friesland,
voor Ned. Regt van Oudeman en Diepkuis, I I , p.
IV , p. 5—61, V I , p. 5—140.
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zijn, acht hij niet logisch noodzakelijk Op de bedoeling,
waarmede de oorspronkelijke goederen tot onderhoud van
kerk en geestelijkheid zijn bijeengebragt, komt het aan,
en het is zeer wel mogelijk, dat die bedoeling geweest
i s . om afzonderlijke zelfstandige stichtingen in het leven
te roepen. Daar wij echter omtrent den oorsprong van
vele, j a , van de meeste dier goederen geene schriftelijke
bescheiden meer bezitten, acht hij het „niet te gewaagd,
„wanneer wij, uit hetgeen omtrent giften en erflatingen
„uit lateren tijd bekend is, eene gevolgtrekking maken tot
„den oorsprong der geestelijke goederen in het algem e e n " (1). Uit de beneficiaalboeken, naar de aangifte
van het jaar 1543, en uit verschillende testamenten van
de 15e en de 16e eeuw worden daarop eene groote menigte voorbeelden door hem aangehaald van giften en legaten aan of ten behoeve van verschillende kerken, de
heilige patroons, de personna's, de priesters, de pastoors,
de pastorien, de vicarien, de capellanien, de kosters,
de kosterien, het jongerschap, de jongere priesters, het
altaar, de beneficien, de armen, verschillende kloosters en
conventen en een enkele aan God Almagtig. „Een van
„beiden is nu mogelijk," zoo vervolgt de geachte schrijver, „of men wilde de gemeente begiftigen, onder bepal i n g , dat de geschonken of gelegateerde goederen zouden
„worden aangewend tot een bepaald aangewezen doel, en
„dan werd de gemeente eigenares, onder verpligting, om
„die goederen overeenkomstig de bestemming aan te wend e n ; of men wilde een op zich zelf staand fonds in het
„leven roepen, eene stichting, eene universitas bonorum,
„of wel eene reeds bestaande stichting bevoordeelen door
„gift of legaat, en dan werd niet de gemeente eigenares,
„maar de stichting zelve." En als men nu opmerkt, dat
nergens in de giften of legaten van de gemeente gespro(1)

Telting, t. a. p., I I , p. 257 en 258.
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ken wordt, maar dat herhaaldelijk de kerk, de pastorie,
de vicarie, de kosterie genoemd worden; als men let op
den inhoud van vele legaten, waarin sprake is van stichten of funderen, dan acht hij het niet twijfelachtig, of de
bedoeling der schenkers en erflaters is geweest, om op
zich zelf staande fondsen, als stichtingen, universitates
bonorum, in het leven te roepen of te begiftigen (1).
Inderdaad, indien werkelijk omtrent den oorsprong der
kerkelijke goederen niets anders bekend ware, of indien door
die giften de kerkelijke goederen waren ontstaan, of als
hieruit tot de bedoeling van het oorspronkelijk bijeenbrengen dier goederen mogt worden besloten, dan zou er
grond zijn, om ze, ook in Friesland, evenals elders, waar
ze aanvankelijk door de leenmannen of de geestelijkheid
zijn bijeengebragt, als afzonderlijke stichtingen te beschouwen. En toch zou dan nog onopgelost blijven, waarom
er slechts een drietal stichtingen, als kerke-, pastorie- en
kosteriegoederen zouden zijn ontstaan, en niet even zoovele, als er personen of zaken zijn genoemd, te wier behoeve de legaten werden gemaakt.
Maar die giften en legaten of de opgaven er van hebben plaats gehad in een tijd, toen de oorspronkelijke kerkelijke goederen minstens reeds twee of drie eeuwen zullen hebben bestaan. Zij strekten tot vermeerdering, niet
tot stichting daarvan. Zij kunnen dus moeilijk iets bewijzen omtrent de bedoeling, waarmede oorspronkelijk de
goederen zijn bijeengebragt.
Wanneer men echter den ooisprong dier goederen niet
geheel afzonderlijk en op zich zelve, maar in verband beschouwt met den natuurlijken ontwikkelingsgang der dorpgemeenten; wanneer men daarbij opmerkt, dat eigen kerk
en eigen regtstoel tot het zelfstandig bestaan van een dorp
konde leiden; dat die vereischten door eigen inspanning
(1)

Telting , t. a. p., I I , p. 259—281.
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konden worden verkregen; dat de dorpsingezetenen zei ven
daartoe de kerkelijke en buigerlijke goederen hebben bijeengebragt, en dat er geen spoor te vinden is van eenige
bedoeling, om reeds aanvankelijk zelfstandige stichtingen
te scheppen, dan schijnt hel mij veeleer aannemelijk, dat
de oorspronkelijke bedoeling zal geweest zijn, om een eigen kerk te bezitten, en in het kerkelijke zoowel als het
burgerlijke onafhankelijk te zijn van elk ander dorp.
En als we dan verder zier, dat de dorpsingezetenen, bij
uitzondering van hetgeen eldsrs in de christelijke kerk geschiedde, zelven hunne kerkelijke dienaren kozen, even
als hunne burgerlijke overheden, dat ze steeds over de
kerkelijke en wereldlijke goederen het beheer hebben gereregeld, en van beide de buitengewone kosten dekten door
omslagen over hunne landerien, dat ze zelfs over de kerkelijke goederen hebben beschikt, door hier en daar sommige gedeelten, die vroeger ten behoeve van den pastoor
strekten, later te bes†emmei voor den koster of andere
beneficianten; dat ze in de kerken hunne volksvergaderingen hielden, ook tot andeie dan kerkelijke doeleinden,
j a , dat daarvoor zelfs in S3mmige kerken afzonderlijke
vertrekken, als geregtkamers, waren ingerigt; als we zoo
bedenken, dat hier de meest volstrekte eenheid van
kerk en staat in de dorpgemeenten bestond, dan schijnt
het mij niet mogelijk, de kerkelijke goederen van de eenheid af te zonderen, maar msen ik ze te moeten beschouwen als eigendom der gemeer.te, met bepaalde bestemming,
gelijk alle openbare gemeente-eigendommen eene bepaalde
bestemming hebben. Alleen meen ik de opmerking te
moeten herhalen, dat we hiei de dorpgemeente hebben te
beschouwen, zooals zij destijds bestond, noch enkel staatsregtelijk, noch enkel kerkelijk, maar in haar gemengd
kerkelijk-staatsregtelijk karakter. Deze kwestie, aantrekkelijk op het veld van bespiegeling, schijnt echter veel van
haar practisch gewigt te heiben verloren, omdat, na de
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reformatie, 's lands hoogste magt de bestemming der goederen heeft geregeld.
Van de kerkelijke goederen gaan we over tot de bur
gerlijke. Wederom merken we, met betrekking tot het
publiek regt, een belangrijk verschil met sommige andere
provinciën. De strijd tegen het water is zoo oud als het
land. Maar waar het gemeenteleven door het leenstelsel
was uitgedoofd, en de plaatselijke belangen van den landbouw van overheidswege vaak te weinig werden behartigd,
daar moesten vaak bijzondere personen de handen ineen
slaan, om hunne uitgestrekte landerijen tegen overtollig
water te beveiligen. Zoo werden elders door de noodzakelijkheid waterschappen in het leven geroepen, die, oorspronkelijk waarschijnlijk van privaatregtelijk karakter,
allengs als publiekregtelijke ligchamen werden erkend.
Hier daarentegen, waar het gemeenteleven immer in stand
bleef en zich meer en meer ontwikkelde, maakten dergelijke waterstaatszaken een belangrijk deel uit van den
werkkring der gemeente. Trachtten oudtijds de bewoners
met gemeenschappelijke inspanning, door het opwerpen
van terpen, zich tegen overstrooming te beveiligen; had
later het algemeen landregt bevolen, „dat de Friezen een
„zeeburg moesten stichten en stellen een gouden hoep,
„die om geheel Friesland ligt"; zagen we de Skelta's en
opvolgende grietmannen het toezigt uitoefenen over dijken,
zijlen en wegen van algemeen belang; wij zien de dorpen
hiervan de zorg op zich nemen, wanneer het meer locale
belangen geldt. Verschillende voorbeelden daarvan in de
aangehaalde charters bewijzen ook in dit opzigt het zelfbestuur der dorpen.
De meene Meente bepaalt er het maken en onderhouden van dijken en dammen, wegen en bruggen, zijlen en
zijlroeden. Zij stelt zich met de Meente van naburige dorpen
in verbinding, om gezamenlijk gemeenschappelijke werken
te regelen. Zij maakt verordeningen op de uitvoering }
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het onderhoud, het toezigt en de regtspleging. Buitengewone werken zien we meestal door de gansche Meente
verrigten; het gewoon j aarlij ksch onderhoud wordt opgedragen aan onderhoudpligtigen. Strafbepalingen worden
op „wanwerk" gesteld; algeheele verwaarloozing van een
dijk wordt gestraft met verbeurd-verklaring van den grond,
waarop hij ligt, ten behoeve van de Meente en het geregt. En de „schouw" en de regtspleging worden opgedragen aan het geregt van ieder g a , of aan grietman en
Atten, naar ouder gewoonte (as syd end pliga is).
Zelfs legt de Meente finantiele lasten op. Waar belangrijke werken moeten worden uitgevoerd, hetzij aan kerken,
hetzij aan dijken of wegen, sluizen of wateringen, daar
wordt de Meente belast met de kosten, naar mate van
ieders pondematen. Regten en verphgtingen vloeijen hier
zamen. Wie beslist over de uitvoering van openbare werken,
draagt ook in de kosten daarvan. Stemregt en belastingpligtigheid zijn gelijkelijk aan het grondbezit verbonden.
Ook naar buiten werkt de staatsregtelijke invloed der
dorpen. Wanneer een Grietman met zijne mederegters
eene weekmarkt wenscht op te rigten en een marktregt
vast te stellen, wordt daarover de meene Meente der omliggende dorpen gehoord. Herhaaldelijk ook zien we verschillende dorpen verbonden sluiten, zoo onderling, als
met magtiger plaatsen, hetzij tot regeling van gemeenschappelijke belangen, hetzij tot vaststelling van regt en
regtspleging, hetzij vooral tot onderlinge bescherming.
Gevolmagtigde goede mannen van wege de meene Meente
treden dan handelend op en leggen daarbij hunne brieven
van volmagt over. En hierin vinden we reeds in beginsel
de benoeming der Volmagten, die later, zooals de Volmagten ten Landsdage, welke dorpsgewijze werden gekozen, eene gewigtige plaats in het staatsbestuur innamen.
Ziedaar de dorpen met hunne staatsregtelijke bevoegdheden.
v. F. xiv.
29
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Eene stemgeregtigde bevolking, de Meente, behartigt
er de algemeene belangen. Zij besluit tot de uitvoering
van openbare werken; stelt verordeningen vast; bepaalt
straffen tegen overtreding; regelt de regtspleging, en schrijft
belastingen uit. Eigen gekozen dorpshoofden zijn belast
met de handhaving van rust en orde, met het toezigt
over openbare werken en vormen het dorpsgeregt in geringe zaken. De dorpen verbinden zich tegenover andere,
laten bij dezen hunne regten gelden, en benoemen volmagten, om hen te vertegenwoordigen. Zij zijn tot volledig zelfbestuur gekomen. Het zijn gemeenten: eerste
grondslagen en zelfstandige onderdeelen van het gemeenebest.
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WILKEB THES N I J A
LANDES(l).

KEUR VOOR HET
NIEUWE LAND.

Dit is thi wilker thes nya
landes twiska Walkers gersdam by suda and thine salta
zee by norda toe up Astego
nya lande (2).

Dit is de keur voor het
nieuwe land, tusschen Walters grasdam bezuiden en de
zoute zee benoorden op het
nieuwe land van Oostergoo.

(1^ Dit stuk is mij welwillend ter hand gesteld door den Heer
G. Colrnjon, Archivaris-Bibliothecaris van Friesland, en door ons gezamenlijk vertaald en van enkele aanteekeningen voorzien. Het schijnt
herhaaldelijk te zijn overgeschreven , waardoor e r , nevens oude , ook
latere vormen en spelwijzen in voorkomen, terwijl de text hier en
daar eenigszins schijnt te zijn verminkt. Wij geven de vertaling daarom
gaarne voor beter.
(2) De zuidelijke boezem der Middelzee , tusschen Sneek en Bolsward, was bij den aanvang van de 13e eeuw reeds lang digt geslijkt.
In 1203 was de grond , ten noorden van den Ringdijk, bij 8charnegoutum , reeds vruchtbaar land. Minnema Buma, Geschiedenis van
het Dijkregt in Friesland , p. 2'á, en de schrijvers aldaar aangehaald.
Ten jare 1230 was hij zelfs zoodanig bewoond , dat de bewoners van
het Nieuwland afzonderlijk worden genoemd onder h e n , die den Bisschop Willibrand te hulp kwamen tegen de opgestane Drentenaren.
Monumenta Germ. kist. Gesta Bpkcoporwn Traj. cap. 34. In 1233 bestond het Nieuw klooster ten noorden van den Speersterdijk. Brouwer
en Behhoff, Nasporingen over de Middelzee, p. 65. En in 1277blijkt
Nieuwland een eig«n kerk te bezitten. Dezelfden aldaar.
De keur betreft dan ook alleen het Nieuwland onder Oostergoo, d. i.
het later aangeslikte land van den smalleren a r m , die zich van omstreeks Bozum noordwaarts voorMj Leeuwarden tot in zee uitstrekte,
en naar de Boom, waarvan hij de monding uitmaakte , veelal Boerdiep, Burdo genoemd werd.
De zuidelijke grens van dit Nieuwland, Walters grasdam genaamd,
zal welligt nabij Bozumerzifl moeten worden gozoeht, omdat dit in
Oostergo, het zuidelijkste punt van het Boerdiep was, en hier in
latere eeuwen nog een adelijk geslacht Walta woonde, welke geslachtsnaam gereedelijk van den voornaam Walter wordt afgeleid, en er nog
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Aller monnes lijck to anIedereen hebbe zich te verderdena vmbe land vmbe antwoorden wegens land,
raet (1), vmbe here vmbe tj ut- graangewas, h u u r , dieverij,
in 1664 eene stins of state Wàlta stond. Schotanus, Beschrijving van
Friesland , p. 208.
Noordwaarts op was tijdens het uitvaardigen van de keur in 1242
het Boerdiep waarschijnlijk over eene aanmerkelijks lengte opgeslibd.
Petrus van Thabor teekent op het jaar 1250 aan: „Doe men schreef
„MCCXXII doe was die Middelzee noch in Friesland, die by Berlecum
„inquam , ende ginc verby Lieuwerden , Wirdum , Rauwert, Goutum ,
„voert westwerts weder op , dat men nu hiet NyelanV Visser en Amersfoort , Archief I, p. 4. Tusschen 1222 en 1250 moet dus de aanslibbing groote vorderingen hebben gemaakt. Intusschen is het niet aannemelijk , dat zij zich in 1242 reeds tot aan de noordelijke grens van
Friesland zal hebben uitgestrekt. Naar gelang de opslibbing vorderde,
werden er dammen of dijken gelegd. Zoo worden, van het zuiden
naar het noorden opklimmende , verschillende Nieuwlands dijken aangetroffen , waaronder, niet verre van Leeuwarden, de Boxumer dam.
Misschien xal men hieromtrent, ten jare 1242 , de noordelijke grens
van het Nieuwland moeten zoeken. Immers de schrijver van Vita Siardi
in de Gesta Abbatum Orti S. Marie . uitg. Fr. Gen. , p. 1 4 3 . die tusschen 1260 en 1270 schreef, meldt: dat toen de parochie Anjum , bij
Slappeterp , over de Burdo was gelegen. Ook verklaren de Abten van
Oostergoo nog in 1297 , dat hun landschap door de zee, die Burdo
genoemd werd, van Westergoo was gescheiden. Fr. Chart. I. p. 130.
En Winsemius vermeldt, fol. 177 , dat volgens „Vriesche aenteijkeningen," omstreeks 1297 , de fundamenten waren gevonden van het
kasteel Britzenburg. een uur ten noorden van Leeuwarden, „niet verre
„van de dijck den Middelzee bepalende." Omstreeks eene eeuw later,
in 1398 , komt echter de mond der Middelzee. reeds voor als een „wtlant,
„geheeten Bil, dat aengheworpen is buten dyc's ende ghelegen tusschen
„Meinaersgae ende Sint Mariengaerde." Fr. Ch. I, p. 284.
(1) Deze en de volgende bepaling strekken tot aanwijzing van den
bevoegden regter. Hier is het die, binnen wiens gebied het goed ligt;
in de volgende bepaling die , in wiens gebied het misdrijf geschiedt.
Hier hebben we dus te denken aan misdrijven betrekkelijk onroerende
goederen. Voor het woord raet, dat verminkt schijnt, zullen we dus
waarschijnlijk moeten lezen : noet, te velde staand graangewas , gelijk
ook in den eersten zin der volgende alinea voorkomt „vmbe land jefta
vmbe noet." Als zoodanig hebben wij het daarom ook vertaald. Wel
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te vmbe wr (1) end vmbe oder
secka thissem lijck in thet
riuchte to anderdian ther hit
leit. Deth ther amma scada
uppa tha nya londe, jefta dollingha jefte daed del in tha
riuchte toe anderdiane deer
hijt deth and ti betane. Wil
hi bisecke, so sykrie hi hine
mit ene sine nest'a bure jef
hine bitingia ne wille twene
redisman jefta thi grietman,
Kompt hij an da scilda soe
leze hi athet hauwed mit ene
riddere weder thet riucht ther
toe thine scada to betane,
Sannet ther twene vmbe
land jefta vmbe noet in tha
lande jefta vmbe other secka
thissem lyck ayder (2) twa
pond thy settane eer tha rede.
And alle thet ther wij riuch-
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benadeeling en andere zaken
aan dezen gelijk, voor hetgeregt, in welks gebied het
ligt. Doet er iemand schade
op het nieuwe land, of verwonding of doodslag, dit te
verantwoorden en te boeten
in het geregt, waaronder hij
het doet. Wil hij ontkennen,
zoo zuivere hij zich met een
zijner naaste buren; indien hij
dezen niet in regten wil betrekken, met twee raadsmannen of den grietman
Blijkt
het, dat hij schuldig is, zoo
losse hij het hoofd met een rijder jegens het geregt, daarenboven de schade te boeten.
Twisten er twee om land of
om graangewas in het land
of om andere zaken aan deze
gelijk, ieder twee pond 'te
zetten, vóór de aanspraak.
En van al hetgeen wij reg-

is waar zou men er, met geringer verandering, voor kunnen lezen
raef, roof, doch dit is minder waarschijnlijk het regte woord , omdat
het nagenoeg hetzelfde beteekent als het volgende {tjutte, voor tjufte)
dieverij , waarvan het door het woord here, huur, is gescheiden.
(1) Wr is moeilijk te verstaan: Wij hebben het vertaald door
benadeeling. Het zou dan eene verkorting moeten zijn van werde, werdene,
beschadiging, benadeeling. Zie de woordenboeken .van von Richlhofen
en de Haan Hettema, en de aldaar aangehaalde plaatsen. Ook schijnt
het verleden deelwoord ewert, bij von Richthofen onder wera en werdene
vermeld, op het bestaan van een werkwoord wera met de beteekenis
van beschadigen enz. te wijzen. Dat het zou staan voor were, bezitting, schijnt minder aannemelijk wegens de volgorde, waarin het voorkomt , onmiddelijk achter tjutte, dieverij.
(2)

Ayder, H.S. dyder.

Wumkes.nl

436

BIJLAGE.

teran (1) bij riuchtat tha hana (2) tha redene naut to vernyan in tha nesta twa hammerke. Jef hij setta wille
jefta redisman jefta hiara sythan jefta tha ther under lathingum (3) send jefta under
fellingum jefta tha ther klagiat jefta oders liode ther thet
riucht oppenbere sperra scillat by tochten wirde itta ware
toe and fan alle tribete and
thrine ferdan (4) and also als
thet mene Astergo lande toe
riuchte halt.

teren beregten, is het den
klager niet (geoorloofd), de
aanspraak te herhalen in de
naaste twee hemmerken. Indien hij er raadsmannen wil
stelten, of hunne medestanders of degenen die gedagvaard zijn of vonnis wachten,
of die klagen, of anders lieden, die het regt openlijk
keeren zullen, met verzonnen
woorden, ter teregtzitting en
daarheen en van daar, alles
drievoudige boete en drievoudige vredebreuk, en alzoo als
het algemeen Oostergooland
voor regt houdt.
Thy riucht' (5) thi betane
De regter wegens het niet

(1) Riuckteran H.S. riuchte ân.
(2) Hana H.S. h'ana.
(3) Latinghum H.S. lathingu. Het streepje boven een klinker in
het H.S. beteekent kennelijk , dat er eene n of m moet volgen. Zoo
staat ook ama , nerna , pondu , voor amma , nemma, pondum, en wena,
bena, wa machtich voor wenna, henna, wan machtich.
Lathingum vorderde , als dativus , eene m, evenals het volgende fellingum, ook in het H.S. met eene m geschreven staat.
(4) Het zal naauwelijks herinnering behoeven, dat de boeten (beteringen) aan den benadeelde of beleedigde, en de ferd of vredebreuk
aan het geregt moest worden betaald.
(_5) Thy riucht'1 schijnt te staan voor Thy riuchter, zooals in oude
geschriften meer voorkomt. Dat hier en in den eerst volgenden volzin straf wordt bedreigd tegen den regter, die zijn pligt verzuimt, is
niet vreemd. Andere voorbeelden hiervan zijn: „Soe welck Nyelands
„ryocht versumelick weer , so verberde dat Ryocht tho yens dae oere
„Ryochten X schelden." Fr. Chart. I , p. 471. — „Ende hwa syn
„dey naet en halt van dae Riuchten. dat othera Riucht him twa
„tonne koyts ef Hamburger biers of to drincken." Fr. Chart. I ,
p. 565. — „Grietman ende da mena Atten te foergherien , (tot de
„schouwing van dijken,) ende hwa naet comt, dy hat foerbest een
„alda flemseha." Fr. Chart. I, p. 656. — „Ende is 't secka, dat da
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vmbe wansokane (1) thes wa^
res mit ene riddere to betane.
Jefta need to witane itta
nesta ware. Wanlathinge (2)
to betane mit ene riddere.
Nenne monne to hliande thet
hi tha lathinga wrgeten habbe
meer than enes Athet riucht
to betane mit ene riddere.
Andert tioech (3) mit ene
hale ponde. Vnhlest mit ene
engelsche. Scheltwerd mit ene
riddere. Wan slatenë (4) mit
ene ridder to betane. Hwaso
tria tioech (5) hat and naut
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bezoeken der teregtzitting te
boeten met een rijder, of noodzaak te bewijzen in het naaste
geregt. Verzuim van dagvaarding te boeten met een rijder.
Aan geen man (staat het vrij)
te verklaren, dat hij de dagvaarding vergeten zij meer
dan eens. Dit aan het geregt
te boeten met een rijder. Bij
tweede oproeping met een
half pond. Onlust (ter teregtzitting) met een engelsen.
Scheldwoorden met een rijder.
Niet-voldoening met een rijder te boeten. Wie driemaal
eeue oproeping heeft en de

„Grietman hier foersummelick in is, dat hi da lioede aldeer (toe da haegste
„Lioedwaer") naet foerdaesscheth , hi solm toe bitelien." Aldaar p. 657.
(1) Wansokane HS. wan sokane.
(2) Wanlathinge H.S. wanlatinge. Het behoorde tot het ambt des
regters , om zelf de personen voor zich te dagen. De dagvaarding geschiedde oudtijds door den Barnier, Richthofen,
Wörterb. in voce:
bonner; later „in twira orkena andert," in tegenwoordigheid van
twee getuigen. Jurisprud. Fris. I , p. 38.
(3) Andert tioech. — Tioech beteekent niet enkel getuige, getuigenis,
maar k o m t , als afgeleid van tia, ook voor als dagvaarding, oproeping.
„Dy laijinghe tiucht een menscha to da riucht." Jurispr. Fr. I, p. 34.
„Alle tyoch , deer dat riucht wtracht, is hi noegelick ladet, ende naet
„ k u m p t , di hath brytsen ti dae eerste tioch I I goldenen, ti dae let'
„tera een half pond, ty da tredda een heel pond." O. F. Vf. Fr. Gen.
I I , 319. — „Hwer so en tm tho tyocht, therma op sin hof come."
enz. „Wil enich merketh riochtere enege man tyoche fan da merkede."
Fr. Chart. I, p. 242 vg. ook de. Haan Hettema, "Woordenboek, in voce
tioch.
Andert, veelal antwoord of tegenwoordigheid beteekenende , schijnt
hier te staan voor other (ander, tweede) en dus, evenals als „lettera
tioch" in de aangehaalde plaats, tweede (oproeping) te beteekenen. In
verband met de latere woorden tria tioech hebben wij aldus vertaald.
(4) Wan slatene schijnt verminkt en staat misschien voor wanlastene.
(5) Tria tioech. Na drie vergeefsche dagvaardingen kon een bç-
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bydomia ne wil eer ther sekane eer thi fonna (1) wt tha
waer stalle heuwen wert ti
betane mit twam pondum.
Komt ma ti tha huse mit eenre
liudwirdene (£) toe betane.
Wert ma itta huse mit enre
merck goldes toe betane.
Hwaso ayen (3) deth riucht
thes nya landes fuycht hat
soe hy deth oen daedüm jefta
oen dolingum al thribete to
betane and thrine ferdan and
alle thet ther thet riucht
wedde thet mit tha syem sonder bote and sonder ferdan.
Nemma scauwen toe jaene
uppa nya londe ner in ther
huesferd by ene hala ponde
toe breke. Hit ne zie thet
ther een riuchtes (4) toe an-

zaken niet beregten wil, eer
het vaandel uit de geregtsplaats opgeheven wordt, te
boeten met twee pond. Komt
men dan aan zijn huis, te
boeten met een „liudwirdene."
Verweert men zich uit het
huis te boeten met een mark
gouds.
Wie tegen het geregt van
het nieuwe land vecht, wat hij
dan doet aan doodslag of verwonding, alles drievoudig te
boeten en drievoudige vredebreuk, en al hetgeen het geregt tot tegenweer doet, met de
mederegters, (is) zonder boete
en zonder breuke. Niemand
stooten te geven op het nieuwe
land noch in de huisvrede, bij
een half pond tot breuk, tenzij dat er een regter bij te-

klaagde in zijn huis worden aangetast. O. F . W. Wierdsrna", p. 280.
Fr. Gen. II, p. 319. Jurispr., Fr. I, p. 38.
( 1 ) Thi fonna.
Het opheffen van het vaandel was het sein om
den weerspanninge in zijn huis aan te tasten. O. F. W. Wierdsrna, p.
280 , 294 en 302.
(2\ Liudwerdene was eene vastbepaalde som, die in sommige gevallen als vredebreuk gold. Richthofen, Wörterbuch in voce.
(3) Ayen, H.S. dyen. Bepalingen als deze komen meer voor.
„Hwaso fyucht to jenst dat riucht, jefta onder dis landis fana , in
„hwilen deer ma urgareth i s , daeddel deth ," enz. „ende al dat , deer
„dat riucht weer deth, mit ta siden, sonder boeth en sonder ferden."
Jurispr. Fr. I , p. 28. „Wie eene rechter doodslaat , als hij te rechte
„saté , of als hij zijn recht vervolgen soude , die heeft lijf en goed
„verhoort. Ende wat die rechter mit synre helpe danne eenen mis„daet, om hemselven te beschermen , dat is zonder broke en sonder
„boete." Fr. Chart. I , p. 287.
(4)

Riuchtes waarschijnlijk verminkt van riuehter.
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derde ze.
Wert ther ene
monne bythighat thet hi tiuthe deen habbe uppa nya land e , so sikrie hine mit twam
nesta burem. Jef (1) hi swere
thet hi tha naet wenna ne
moghe, and sikrie hine mit
sexasum benna tha ghae.
Jef thisse tiuthe also gued
is als een pond, jefta bettera. is thio thiuthe benna
ponde, so sikrie hine mit
ene neste bure and tham
twene benna thae ghae to
fulgiane. And therra nen
therma foert layth tha ne
schellet naut wr wonnen wessa vmbe tiuthe in nenen
riuchta ner vmbe nene mena
ethan. Brecht him this riuchtis and hy tha tiuthe mit
guede bèta schel, soe schil
hijt tham thir by hanighet
is bèta thet een schet and
thet oder schet and tha riuchterem also fulle to breke als
thio tiuthe graet is hit ne se
thet hia him nede dwaen
willet.
In aller eka hamerke uppa
nya lande in tha nya landes
riuchtum tha grietman to
wondliane yth Sinte Johannes dei to midde somera elkis jeris. Thine dykstal thi
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genwoordig zij. Wordt er een
man beticht, dat hij diefstal
gepleegd hebbe op het nieuwe
land, zoo zuivere hij ziehmet
twee naaste buren, of hij
zweere, dat hij die niet krijgen kan, en zuivere zich met
zes personen binnen het dorp,
indien deze diefstal de waarde
bedraagt van een pond of
meer. Beloopt de diefstal
minder dan een pond; zoo
zuivere hij zich met één naaste
buurman, dien twee personen
binnen het dorp zullen volgen. En geen van hen, die
men voorbrengt, mag overtuigd zijn van diefstal in
eenig geregt, noch van meineed. Ontbreekt hem het
regt en zal hij de diefstal
met goed boeten, zoo zal hij
het dengene, die benadeeld
is, dubbel boeten en den
regters evenveel tot breuke
betalen, als het gestelene
waard is, tenzij dat zij hem
geweld willen aandoen,
In elke hemmerk op het
nieuwe land zullen de grietmannen in de nieuwelands
geregten verwisselen op Sint
Johannesdag, midden in den
zomer, telken jare. Den dijk-

den voor een genitivus, tenzij men leze: „thet th et oen riuchtes anderde se." Zoo ook zeggen de Hnnsingoer keuren van 1252: „hit ne
„se thet hit on redgevana onderde den se." Riehthofen p. 329.
(I) Jef., H.S. Jet.
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grietman an sine wara toe
nimane and tha nya lande
ther of toe redane bij sine
ethe and by witscipe sinere
riuchtera vmbe wepenis upheuwe under tha wara jefta
under th'sonder acht to betane mit enre liutwendene.
And athy plaghe (1) up tha

stand zal de grietman onder
zijne hoede nemen, en de
nieuwe landen zullen daarvoor zorgdragen, bij zijnen
eed en bij getuigenis zijner
regteren. Wegens het opheffen van wapenen onder de teregtzitting of onder de bijzondere gerigtsvergadering te boeten met eene „liudwerdene."

(1"! Plaghe. De beteekenis van dit woord is niet duidelijk. Misschien staat het in verband met plagge , plagje, zode, steken van zoden.
De dijken werden oudtijds vaak gemaakt van zoden en daarmede hersteld. Er was zelfs bepaald , dat het land tegen den dijk gelegen,
tegen vergoeding belast was met het leveren van zoden. Het mogt
daarom niet worden beploegd of bebouwd. Fr. Chart. II, p. 268, 269,
430, 840, 861. Later heette ook een bolwerk, hetwelk almede van
zoden gemaakt werd, die soeden. Peter van Thabor, Archief van Visser
en Amersfoort I, p. 33. Ook maakte men vroeger en nog wel, door het
opzetten van zoden, eene eenvoudige waterlossing onder een dam of weg
door. Kan nu welligt met plaghe eenig dijkwerk van zoden, of eenige
zoodanige waterlossing bedoeld zijn ? In het laatste geval zou de plaats
wel overeenkomen met eene bepaling in de O. F. W. Wierdsma, p.
300. „Datter scillet wessa alle wettergongen sehet, to da bannene
„dyck, effcer Sint Benedictus dei, bi Sinte Walburga missá tot folla
„wirke , dat ma moge deeronder era ende onder schera.'" Hieruit blijkt,
dat alle waterlossingen des zomers geschut moesten zijn , opdat men
daarachter veilig kon ploegen en maaijen. Eveneens wordt in de onderhavige bepaling voorgeschreven , dat de plaghe" in den zomer een
schot bij zich moest hebben.
Mogelijk is bet ook, dat het woord plagher moet worden gelezen ,
en dan een persoon, die de dijken opmaakte , een dijkwerker dus zou
moeten beteekenen. Wij laten het echter onvertaald.
Het woord plaecht komt voor in eene keur op het onderhoud van
dijken, dammen en zijlen in de Hemmen, waarbij o. a. bepaald
wordt, dat men gemeenschappelijk alle geweld en onregt zal keeren,
„sie hit van daedem, sie hit van dolghem , sie hit van guetsehaed ,
„sie hit van plaecht." enz. Fr. Chart. I , p. 545. Kan er tusschen dit
woord en ons plaghe ook verwantschap bestaan ?
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nya lande fan tha warse (1) En de „plaghe" op het nieuwe
toe helgha missa habba en land hebbe van het voorjaar
schot bij him by breke enis tot aan Allerheiligendag een
halis pondis.
schot bij zich, bij breuke van
een half pond.
So hwa soe claget yna oderes
Wie klaagt in andere geregriuchtum thir tha nya landis ten over hetgeen bij de regriuchterum toheert jefta om ters van het nieuwe land beayndom thes nya londis jefta hoort, hetzij wegens eigentha nya londis riuchtea'n by dom van het nieuwe land, of
riucht habbet thy twa pond wat de nieuwelands regters
wr bert with tha bijnommade beregt hebben, die verbeurt
riuchteran thes nya landis. twee pond aan de genoemde
And hot so soe tha riuchteran regters van het nieuwe land.
ther vmbe redath and thy En wat die (andere) regters
wereman thy dagere thyne daaromtrent beslissen en de
scada off toe lidzane and sine verweerder den klager aan
clage wan machtich. Jef ma (2) schade zou moeten vergoeden,
ene grietman bitigath umbe en zijne klagte, (dat is alles)
mede, so sikrie hy him mit krachteloos. Indien men eenen
sex sibbena, and thi riuchter grietman beticht van (het aanmit thrim sibbim, hit ne se nemen van) geschenken, zoo
thet this (3) on kalters orken- zuivere hij zich met zes bloedscip trouwelikera se. Elkers verwanten, en de regter met
drie bloedverwanten, tenzij
des aanklagers getuigenis vertrouwbaarder zij. Overigens
(1) Warse, voorjaar. Dit woord schijnt verwant aan het Latijnsche ver, lente. De Haan Hettema, Woordenboek, in voce. Het komt
herhaaldelijk voor : „dyn dyck byschouwen, twya in da yeere, als in
„da weerse, op Sinte Servaesdey (13 Mei) , in da herste, op Sinte
„Egidiusdey." Fr. Chart. I, p. 4 7 9 ; vg. 239. —• „Da syllen (van de
„Leppa) twya in da jere to schouwyen , dat is in da weerstyt, acht
„dagen nei Sinte Petersdei ad Cathedram, ende in da zomertyt, op
„Sinte Bartholomeusdei. Aid. I , p. 540. —• Fraenkera en Harnsera
„riucht elkes jeris twia de wetteringa en teninga byscouwia, ende dat
„eens in de weers , op Sinte Gregrorhisdei, ende dy ora dei op Sinte
„Criusdei." Afd. I , p. 565.
(2)
(3)

Jef ma , H.S. jeftha.
This , H.S. khis.
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alle sacka also als that mene
Astergoland toe riuchte halt.
Soe huck riuchter ane mensche innympt toe biare alther tha mena riuchteran toe
byare sittath (1), thy scil beta mith ene riddere. Hwa so
spyt benna banckem, mit ene
hala ponde to betane.

alle zaken zooals het gemeene
Oostergooland voor regt houdt.
Welk regter iemand inneemt
te bier, waar de algemeene
regters te bier zitten, die zal
boeten met een rijder. Wie
spuwt binnen de banken boete
met een half pond.

Datum Wynenze a<>. domini MCCXXXX secundo ('2),
feria secunda (3), ante nativitatem sancti Johannis baptiste sub Bottone d'gast, Dodone d'ghetzerka, Hayone à'
growe, Evermdo d'thermza,
Titardo à' Blia, Romberts d'
anenghem ther weran (4)

Gegeven te Wijns in het
jaar onzes Heeren 1242,
des Maandag voor het geboortefeest van den heiligen
Johannes den Dooper, onder
Botto van Gaast, Dodo van
Giekerk, Hayo van Grouw,
Everard van Thirns, Tjaard
van Blija, Romberts van An-

(1) Het „te bier" zitten schijnt bij de regters zeer gewoon geweest te zijn. Hunne boeten werden vaak met bier betaald. Wanneer
het Harlinger of het Franeker geregt niet op tijd de wateringen kwam
schouwen , verbeurde het een ton koyts of Hamburger bier aan het
andere geregt. Fr. Chart., I , p. 565. — In Utingeradeel verbeurde de
dorpspriester, die niet opkwam om het nieuwe geregt te kiezen , een
ton Hamburger bier aan den raad. O. F. "W. , Fr. Gen. I I , 2e stuk
p. 319. En in de keur omtrent het onderhoud van den Hemdijk was
bepaald, dat elk , die in het „Attenbier" niet opkwam, of dan den
Atten geen gehoor schonk, boetvallig was. Chart. I I , p. 429.
(2) Ao. domini MCCXXXX
secundo. Het bestaan van Grietmannen omstreeks die jaren wordt ook vermeld bij Petrus van Thabor,
Archief van Visser en Amersfoort , p. 4 , die op het jaar 1250 aanteekent, dat de Friezen toen hun eigen land regeerden, „mit rechters,
ende mit grietmans in elcke deeV
(3) Feriae heetten volgens den kalender der R<>omsche kerk de
dagen der week, zoo Feria secunda Maandag , Feria tertia Dingsdag
enz.
(4)

Weran , H.S. wener.
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grietman mit hiarra mederiuchterem and sent bysygelet mit tha mena londis sigele.
Gabbema Codex,
folio 151 , a.

'
:
I:

1

j u m , die grietmannen waren,
met hunne mederegters, en
bezegeld met het algemeene
landszegel.

Copij
van het afschrift
genomen door den
Heer Mr. W. B. S.
Boeles, uit een
H.S. Junius,no. 49,
te Oxford, 4».
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