De historische ontwikkeling van het grondbezit
in Friesland ')
door
PROF. MR. L. J. VAN APELDOORN.
Rudolf von Jhering, gesproten uit Frieschen stam, heeft
in zijn schitterend boekje „Der Kampf ums Recht", dat
niet ten onrechte is genoemd „ein ragendes Denkmal dem
Geiste seines mannhaften Voikes gesetzt", gewezen op een
eigenaardigen karaktertrek van den boer: de hardnekkigheid waarmede deze zijn eigendom verdedigt. De verklaring van het verschijnsel ligt voor de hand: wat den
officier zijn eer is, den koopman zijn crediet, dat is den
boer zijn eigendom. De grond, dien hij bebouwt, het vee
dat hij fokt, vormen den grondslag van zijn bestaan. Vandaar, zegt von Jhering, dat de oud-Romeinsche boer, wanneer men hem eene oorvijg gaf, tevreden was met eene boete
van 25 as, maar den dief, dien hij op heeterdaad betrapte,
als slaaf verkocht.
Met den oud-Frieschen boer was't niet anders : wie hem
zijn leven nam, kon er desnoods afkomen met eene boete
van 60 schilden, te betalen aan zijne familie; maar . . . .
»dringt iemand in zijn huis en ontneemt hem zijne have,
dan zal hij gerucht maken door klokkleppen en wapengeroep. En niemand die den roep hoort, hij zij oud of
jong, dorstig of hongerig, warm of koud, zal ook maar
een oogenblik toeven om zijne kleeding te verwisselen,
doch allen moeten zij den vijand Gods achtervolgen, en
wie 't eerst den dief onder zijn bereikt krijgt, moet hem
aanpakken. Is de dief in huis of in de kerk, op het altaar
of bij de vont, 't zal hem niet baten, want men zal hem
meenemen en hem vijfvoudig recht doen: zijne armen en
beenen zal men stuk slaan met eene ijzeren staaf; men zal
') Lezing gehouden op de vergadering van het „Friesch Genootschap" te Leeuwarden, 13 Februari 1922.
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hem brengen buiten den zeedijk en een galg en een rad,
dat nog aan geen wagen gezeten heeft, medenemen en hem
daarop zetten. En geen wind zal hem meer aanwaaien,
geen mensch hem meer zien, geen dauw hem bedauwen,
geen zon hem beschijnen, opdat een ieder zie dat men
slechte daden behoort te mijden".
Het is de aan zijn eigendom verknochte boer die hier
zijn stempel drukt op de wetgeving, maar't is tegelijk ook
de boer dien de grootschheid van Gods vrije natuur tot
dichter heeft gemaakt. Wanneer hij als rechter een ferdban
geeft op den verkoop van een stuk land, dan verbiedt hij
ieder „by dae haegsta fellingha" geweld of onrecht te
plegen tegen den eigenaar „alzo langh als wynt wayet
ende kynt scrayet, gres groyet ende bloem bloyet".x) Als
de Fries, het strijden moede, de veete beëindigt en den
vrede bezweert, dan doet hij dat „alsoe langhesoe di wynd
fan dae vlkenum wayth ende gers groyt ende baem bloyt
ende dio sonne op tyocht ende dio wrald steed'J.2) De
vrije Fries, zegt 't Schoutenrecht, behoeft nietten kampte
staan, „als dyoe sonne sighende is ende dyoe ku da
klauwen dene deth".3) Als de Meimaand in 't land komt,
dan heet dat in hetzelfde recht: „als de koe te velde moet".4)
Rijk is, volgens 't jongere Schoutenrecht, wie vijf juk ossen
heeft „it sinte Walburga missa, da syn clawa oen der
eerda foei". 5) De moeder mag haar kinds erve niet verkoopen, zegt 't wonderschoone tweede Friesche Landrecht,
dan om drie noodzaken. „De eerste noodzaak is : wanneer
het kind gevangen gevoerd is noordwaarts over de zee of
zuidwaarts over de bergen, dan mag de moeder haar kinds
erve verpanden en verkoopen om haar kind te lossen en
in 't leven te bewaren. De tweede noodzaak is : als de jaren
duur worden en de heete honger door het land vaart en
!
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Zie den ferdban Charterb. van Friesland, I, 661.
v. Richthofen, Rechtsquellen, bl. 491.
Aid. bl. 391.
Aid. bl. 392.
Aid. bl. 414.
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't kind van honger sterven zou, dan mag de moeder haar
kinds erve verpanden en verkoopen en voor haar kind
koopen koe en schaap en koren om daarmede het kind in
't leven te behouden. De derde noodzaak is: als het kind
is stoknaakt of dakloos en dan de donkere nevel en de
koude winter komen, zoodat ieder in zijn hof en huis gaat
en een beschuttend hoekje zoekt, en't wilde dier den hollen
boom opzoekt en de luwte der bergen om zijn lijf te redden,
dan weent het onmondige kind en krijt om zijne naakte
leden en zijne dakloosheid en zijn vader die het bewaren
moest tegen den kouden winter en den heeten honger,
maar die zoo diep en zoo donker met vier nagelen besloten
ligt onder het eikenhout en onder de aarde: dàn mag de
moeder haar kinds erve verpanden en verkoopen, omdat
zij 't kind moet behoeden en bewaren zoolang het onmondig is, opdat het niet omkome door koude of honger".x)
Het is de boer, bij wien gehechtheid aan zijn eigendom
slechts overtroffen wordt door liefde voor zijn kind, die
hier zijn stempel drukt op de wetgeving. Dat kon alleen
in een tijd, toen grondbezit en veestapel niet slechts de
grondslag waren van het bestaan van den enkelen boer,
maar van het geheele volksbestaan, omdat het volk eigenlijk
alleen uit boeren bestond. Als de bronnen spreken van de
„liude", de volksgenooten, dan zijn dat de boeren. De
boeren vormen de boerschap2), het kleinste onderdeel
van de volksgemeenschap. Er waren ook anderen dan
boeren, maar zij telden niet mee in 't openbare leven:
wie meetelde was boer, de pastoor en het heerschap incluis. Er was eigenlijk maar eene klasse, die der boeren:
rijke, die vijf juk ossen op stal hadden en daarom den
koning drie penningen huisschatting betaalden, zegt 't
Schoutenrecht, en minder rijke die maar één penning betaalden. 3) Nog in 't jaar 1479 wordt de bevolking van
') v. Richthofen, t.a.p. bl. 45, 47 (door mij vertaald).
) Of b u u r s c h a p . In lateren tijd dekken de begrippen „boer"
en „buur" elkaar niet m e e r ; oorspronkelijk wel.
3
) v. Richthofen, t.a.p. bl. 414.
2
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Friesland, met 't oog op een omslag ten behoeve van een [
geschenk aan 's keizers gezanten, verdeeld in heerschap- j
pen, die „honderd pondematen" hebben of „boeuven \
hondert pondemaete ryck" zijn; eigenerfden, „die omtrent •
dartich pondematen ryck" zijn; eigenerfden, „die vyftich !
pondematen ryck" zijn „ende daer bouen"; huislieden, die
1 tot 20 koeien bezitten, en eindelijk „schamele diegheen
koejen een hebben". ] ) Men was pauper of men was boer. \
Wij zouden eenzijdig zijn, als we voorbijzagen dat toen \
en al veel vroeger ook de handel eene rol speelde in Friesland en dat er ook handwerkslieden en vrije arbeiders |
waren. Maar het was toch de boer, die nog steeds zijn
stempel drukte op heel het staatkundig en maatschappelijk
leven. En zoo is dan de geschiedenis van het grondbezit i
van groot belang voor de kennis der economische en !
staatkundige toestanden in vroegere eeuwen. Wij mogen
zonder overdrijving zeggen, dat het grondbezit oudtijds ;
in Friesland de grondslag was van de geheele staatsinrichting.
Men heeft langen tijd behagen gevonden in de voorstelling dat Friesland oudtijds een geheel bijzonder land
was, dat eigenlijk zoo goed als niets gemeen had met de
overige wereld. Deze voorstelling heeft ook haar invloed
geoefend op de opvattingen omtrent de agrarische toestanden bij de Friezen in vroegere eeuwen. Die toestanden
zouden, volgens oudere schrijvers, geheel anders geweest
zijn dan bij andere Germaansche stammen
Een dergelijke voorstelling is wel geschikt om de eigenliefde te streelen, maar spruit voort uit onkunde, en wel
uit onkunde in tweeërlei opzicht: in de eerste plaats wat
betreft de toestanden bij andere Germaansche volken, en
voorts ten aanzien van de Friesche toestanden zelf. Het
eerste brengt trouwens het laatste noodzakelijk mede.
Want wie op grond alleen van Friesche gegevens zou
') Charterboek, I, 681.
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willen trachten zich een inzicht te verwerven in de historische ontwikkeling van het grondbezit in Friesland, zou
ook bij de ijverigste nasporingen weinig vruchten zien van
zijn arbeid. Het is ook met den besten wil niet mogelijk
uitsluitend uit de Friesche bronnen zelf eene voorstelling
te verkrijgen van de ontwikkeling van het grondbezit in
de eerste vijftien eeuwen onzer jaartelling. Want eerst in
de latere middeleeuwen beginnen die bronnen ons ruimere gegevens toe te voeren. Maar dan ligt daar reeds
eene zeer lange historische ontwikkeling achter. Natuurlijk zijn sporen van vroegere toestanden in die bronnen
nog in ruime mate te vinden. Maar wij vinden ze alleen,
d. w. z. wij herkennen ze alleen als overblijfselen uit vervlogen tijden door vergelijking met toestanden, welke bestaan hebben bij andere Germaansche volken, omtrent
wie ons meerdere gegevens zijn bewaard gebleven.
Er blijft, wat het Friesche grondbezit betreft, nog een
ruim veld van onderzoek over. Maar nieuwere onderzoekingen hebben reeds thans meerdere punten van overeenstemming met andere Germaansche stammen aan 't
licht gebracht en daarmede de onhoudbaarheid van de
boven vermelde voorstelling van vroegere schrijvers aangetoond. Natuurlijk mag ons dit aan den anderen kant
niet doen vervallen in een ander uiterste, nl. aan den
Frieschen stam alle eigens te ontzeggen. Wanneer bij
latere onderzoekers zulk een streven zich openbaart, dan
is dit wel verklaarbaar als reactie tegen overdreven voorstellingen in tegenovergestelde richting in vroegere dagen,
maar 't is niet juist. De Friesche stam heeft, gelijk trouwens elk der andere Germaansche stammen, zeker zijne
eigenaardigheden gehad, welke belangrijk genoeg waren
om op den stam een eigen stempel te drukken.
De oudste schrijvers, welke ons inlichten omtrent het
leven onzer voorouders, met name Caesar en Tacitus,
spreken niet in het bijzonder over de agrarische toestanden
bij de Friezen. Wel deelen zij ons iets mede omtrent die
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toestanden bij de Germanen in 't algemeen. Hunne berichten zijn heel weinige, maar belangrijk genoeg om er
een oogenblik bij stil te staan.
Laten wij eerst eens nagaan, wat Caesar ons hieromtrent
meedeelt. Van de Sueben zegt hij: „private en afgescheiden grond is er bij hen niet en zij mogen niet langer dan
één jaar op dezelfde plaats blijven wonen". *) Deze mededeeling wordt aangevuld door een bericht dat Caesar elders
geeft en dat niet op de Sueben alleen maar op de Germanen in 't algemeen betrekking heeft: „Niemand heeft
eene bepaalde hoeveelheid land in privaat gebruik of in
privaten eigendom ; maar de overheden en gouwvorsten
wijzen telken jare aan de geslachten en aan de families
die zich (voor dit doel) vereenigd hebben, zooveel land
aan en op zoodanige plaats als hun goeddunkt en noodzaken hen het jaar daarop ergens anders heen te gaan." 2)
Wat blijkt uit deze mededeelingen van Caesar ? Daarover
is men 't lang niet eens. Verschillende theorieën zijn, aan
de hand van deze berichten, omtrent den grondeigendom
en het grondgebruik bij de Germanen verdedigd.3) Ik zal
ze hier niet ophalen, maar vermeld alleen dat de strijd
in hoofdzaak loopt over de vraag of de Germanen in Caesar's
tijd al dan niet den individueelen eigendom van den grond
kenden.
Nu is er, dunkt me, wel geen twijfel mogelijk, of volgens
de berichten van Caesar kenden de Germanen dien individueelen eigendom niet. Dit moeten ook zij erkennen, die
niettemin volhouden dat die vorm van grondeigendom bij
de Germanen wèl bestond. Maar zij trachten op verschillende wijze de kracht van Caesar's uitspraken te verzwak') De bello Gallico, IV, 1.
) Aldaar, VI, 22. Ik geef de vertaling zóoals die mij juist
voorkomt, zonder te willen beweren dat zij in alle opzichten de
eenig mogelijke is.
3
) Men kan daarover raadplegen Mr. D. Roessingh, Het gebruik en bezit van den grond bij Germanen en Kelten, Gron.
1915, bl. 127 v.v.
2
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ken. Volgens sommigen zouden zijne berichten eigenlijk
alleen gelden voor de Sueben, den meest oorlogzuchtigen
stam der Germanen, bij wie daarom het onbreken van
privaten eigendom zeer wel verklaarbaar zou zijn. Caesar
zou dus wat hij bij de Sueben had opgemerkt, ten onrechte
hebben gegeneraliseerd en op alle Germanen toegepast.
Maar deze bewering mist alle kracht, zoolang men in gebreke blijft haar door bewijzen te staven. Overigens was
Caesar een te nauwkeurig historieschrijver dan dat hij
eene instelling van de Sueben zoo maar voor alle Germaansche stammen, van welke hij er verschillende kende,
zou hebben gegeneraliseerd.
Volgens anderen hebben wij bij Caesar's schildering niet
te denken aan den normalen toestand, maar aan een door
den oorlog in 't leven geroepen uitzonderingstoestand. Een
der nieuwste schrijvers die deze meening verdedigd heeft,
is Alfons Dopsch. *) Volgens hem moeten wij Caesar's
berichten zien in 't licht van den oorlogstoestand. Tijdens
den oorlog was een gedeelte van het volk in den krijg;
een ander deel bleef thuis om de akkers te bebouwen,
maar jaarlijks wisselde men elkaar af: zij die 't eene jaar
in den oorlog trokken, kwamen het volgende jaar terug
om de akkers te verzorgen, en hunne plaatsen in het leger
werden ingenomen door de thuisgeblevenen. In dergelijke
omstandigheden is 't ontbreken van privaten eigendom
zeer verklaarbaar, 't Was een militaire maatregel, die zich
aanpaste aan de behoeften van den oorlogstijd, daar hij de
krijgstucht versterkte, 't Was, in één woord, eendoorden
oorlog veroorzaakt, en dus tijdelijk, staatssocialisme.
Deze verklaring is niet onaardig, maar zij steunt niet op
de werkelijkheid doch op fantasie, 't Is eene opvatting,
waartoe men niet komt door de lezing van Caesar's berichten, doch waartoe men alleen kan komen doordat men
uitgaat van de vooropgezette meening dat de Germanen
') Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der Europäischen
Kulturentwicklung aus der Zeit von Cäsar bis auf Karl den Grossen, I, Wien 1918, bl. 60 v.v.
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den individueelen grondeigendom wèl kenden. Voor deze
meening tracht men dan Caesar's mededeelingen pasklaar
te maken.
Wanneer men deze echter onbevooroordeeld leest, dan
blijkt daaruit m.i. dat bij de Germanen geen private eigendom van den grond bestond. En de redenen, die Caesar
voor dezen toestand opgeeft en welke hij zegt van de Germanen zelve te hebben vernomen, wijzen volstrekt niet
op een tijdelijken, uit oorlogsnoodzaak geboren maatregel.
„Was er private eigendom toegelaten'', zegt hij, „dan zou
men er naar streven uitgestrekte goederen te verkrijgen ;
de machtigen zouden de geringeren uit hunne bezittingen
verdrijven; er zou hebzucht, de gewone bron van partijschappen en twisten, ontstaan; eindelijk, het is het beste
middel den gemeenen man tevreden te houden als hij ziet
dat de machtigste niet meer heeft dan hij". Deze redenen
gelden toch evenzeer voor vredes- als voor oorlogstijd.
Er was dus geen private eigendom van den grond.
Maar bij wie was de eigendom dan wèl? Dit zegt Caesar
niet uitdrukkelijk. Hij zegt alleen dat de overheden jaarlijks eene zekere hoeveelheid land toewezen aan de geslachten. Deze geslachten kregen niet den eigendom: zij kregen alleen 't gebruik voor den tijd van een jaar. De
overheden, die over den grond beschikten, deden dat uit
den aard der zaak als vertegenwoordigers van de volksgemeenschap. Bij die volksgemeenschap, bij den Germaanschen staat, was de eigendom van den grond. Dit
is ook hierom aannemelijk, omdat 't eigendomsrecht van
den grond oorspronkelijk ontstond door verovering van
gebied, door inbezitneming. En die verovering geschiedde
door de volksgemeenschap.
In Caesar's tijd bestond niet alleen geen private eigendom,
maar ook geen privaat gebruik van den grond. Het gebruik
was niet bij de individueele personen, doch werd toegewezen aan de geslachten, leder jaar volgde eene nieuwe
verdeeling van den grond onder de geslachten. En die
verdeeling ging gepaard met eene wisseling van woon-
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plaatsen. Caesar geeft ook voor deze wisseling de reden
op: „men zou anders bij de inrichting der huizen er te
veel op letten zich tegen koude en hitte te beschermen",
m. a. w. er was anders gevaar voor verweekelijking. Hieruit volgt nu verder ook, dat de Germanen geslachtsgewijze
woonden. Elk geslacht nam een bepaald territoir in.
Zoo was er bij de Germanen in Caesar's tijd ten aanzien van den grond geen tijdelijk staatssocialisme, maar
een zuiver agrarisch communisme.
Ik wil nu een oogenblik stilstaan bij wat, 150 jaren
later, Tacitus omtrent den agrarischen toestand bij de
Germanen bericht, Hij is nog soberder in zijne mededeelingen dan Caesar. In zijn boekje over de Germanen
zegt hij van dezen: „Zij nemen gezamenlijk zooveel grond
in bezit als overeenkomt met het aantal bebouwers en
gaan dit dan verdeelen naar het aanzien dat ieder geniet."1) Tacitus denkt hier waarschijnlijk aan het geval
dat een Germaansche stam zich in nieuwe streken nederzet: de inbezitneming van den grond geschiedt dan door
de geheele vclksgemeenschap. En daarna gaat men het
land onder elkaar verdeelen. Maar die verdeeling geschiedt
nu niet meer zoo dat ieder evenveel krijgt, doch de aanzienlijken krijgen meer dan de gewone volksgenooten. Er
is dus nu geen zuiver agrarisch communisme meer: alleen wat den eigendom betreft, zou men nog van communisme kunnen spreken, want die is nog bij de volksgemeenschap, doch ten aanzien van het gebruik van den
grond is er geene gelijkheid meer.
Tacitus spreekt niet meer van ttntjaarlijksche verdeeling
van den grond en van eene wisseling der woonplaatsen.
Vermoedelijk waren deze toen reeds uitgesleten, daar hij
anders van zoo'n opmerkelijk verschijnsel wel melding
zou hebben gemaakt.
Ook blijkt uit zijn bericht niet, of de grond verdeeld
') Germania, cap. 26.
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werd onder de geslachten dan wel onder de enkelingen: ;
m. a. w. of de bebouwing van den grond individueel dan '
wel gemeenschappelijk geschiedde. Op grond van wat ;
wij later nog bij verschillende Germaansche stammen aantreffen, moeten wij m. i. aannemen dat in Tacitus' tijd de ;
bebouwing van den grond nog geschiedde door het geslacht.
Daar reeds in Tacitus' tijd eene jaarlijksche verdeeling
van den grond niet meer plaats had, moest als vanzelf
uit het blijvend geworden gebruiksrecht van het geslacht
zich ontwikkelen een eigensdomsrecht van het geslacht.
Rechtstreeksch bewijs vinden wij daarvoor in de bronnen
niet. Dit ligt voor de hand, want na Tacitus moeten wij 't
zeer lang zonder bronnen stellen. Eerst eenige eeuwen later,
na de groote volksverhuizing, beginnen zij weer te vloeien.
En in de vier eeuwen, welke dan voorbijgegaan zijn, heeft
de rechtsontwikkeling niet stilgestaan. Toch vinden wij
dan en nog lang daarna sporen van het vroegere eigendomsrecht van het geslacht op den grond. In de Salische
wet (5e eeuw) vinden wij de bepaling dat wanneer iemand
zich zou willen vestigen in eene buurschap, doch slechts
één der buren zich daartegen mocht verzetten, hij zal moeten vertrekken.1) Alleen dus met goedvinden van al de
buren, d. w. z. van al de (vrije) bewoners der buurschap,
kon iemand van buiten af zich vestigen in de buurschap.
Duidelijk zien wij hier een reminiscens aan het gemeenschappelijk eigendomsrecht van de buren op den grond
Niemand kon zich daarop vestigen en dus beschikken
over een deel van den grond dan met hun aller goedvinden. Bedenken wij nu hierbij dat, blijkens de berichten
van Caesar, de Germanen oorspronkelijk geslachtsgewijze
woonden, m. a. w. ieder geslacht een bepaald territoir innam, dan ligt het in de lijn der historische ontwikkeling
aan te nemen, dat de buurschap oorspronkelijk was een
geslachtsverband of, territoriaal opgevat, het door 't geslacht ingenomen gebied.
') Lex Salica, tit. 45.
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En eene nog duidelijker herinnering aan 't vroegere eigendomsrecht van de buurschap of het geslacht vinden wij
in het aan de Salische wet toegevoegde Edictum Chilperici
(2e helft der 6e eeuw). Deze wet van Chilperik bepaalde
o.m. dat wanneer iemand stierf zonder kinderen maar met
achterlating van een broeder, voortaan deze, en niet de buren,
zijn onroerend goed zou ontvangen.2)
Hieruit volgt dat vóór deze wet in zoodanig geval het
onroerend goed verviel aan de buren en niet aan den broeder, wat alleen te verklaren is uit een vroeger collectief
eigendomsrecht van de buren.
Ook bij de Alamannen vinden wij nog in de 8e eeuw
een bewijs voor een eigendomsrecht van het geslacht op
den grond. De lex Alamannorum schildert ons in titel 81
den strijd tusschen twee „genealogiae" of geslachten over
een stuk grond. Zij voert die geslachten sprekend in en
laat !t eene zeggen: „Hic est noster terminus" en het
andere: „Hic est noster terminus".2)
En in nog lateren tijd vinden wij sporen van een eigendomsrecht van het geslacht in Engeland.3) Hier kwam
oudtijds voor eene groothoeve onder den naam van hide.
En een Engelsch schrijver vermeldt in een kroniek op 't
jaar 1008 dat een hide zooveel bouwgrond was als door
één ploeg kon worden bewerkt. Tegelijk was die hide
middel van bestaan voor eene familie.
Nu hangt de praestatie van een ploeg natuurlijk af van
verschillende omstandigheden, zooals o.m. hiervan of de
grond zwaar of licht is, gedurende hoe langen tijd van
den dag en van het jaar het ploegen geschiedt en vooral
ook van de bespanning van den ploeg. Wanneer die
schrijver zegt dat de hide was't arbeidsveld van één ploeg,
dan bedoelt hij den achtspannigen ploeg, m.a.w. den ploeg,
die door een achtspan ossen werd getrokken. Zoo'n groot') Chilperici Edictum, cap. 3, Boretius, I bl. 8.
) Lex Alamannorum, ed. Lehmann, Mon. Germ. bl, 145. Verg.
hierbij H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, P, bl. 117.
3
) Zie mijn De kerkelijke goederen in Friesland, 1 bl. 37 v.v.
2
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hoeve werd geëploiteerd door eene familie, in den uitgebreiden zin welken dat woord destijds had.
De doorsneegrootte van de Engelsche hide was 120 acres.
Een acre was 40.46 are Als eenheid van vlaktemaat nam
men oorspronkelijk aan de oppervlakte van den bodem,
welke men in één dag (of op één morgen) met één ploeg
kon bewerken. In Engeland was dat in doorsnee 40.46 acre.
Dezelfde vlaktemaateenheid vinden wij elders onder andere
namen terug; in Beieren bijv. het Tagwerk van 34.07 are;
elders de „morgen". En de grootte van de Friesche pondemaat (van welk woord overigens de afleiding onzeker is)
komt hiermede vrij wel overeen (36.74 are).
ïn een gedeelte van Engeland heette de groothoeve niet
hide maar sulung (suhl = ploeg), in Latijnsche oorkonden
vertaald door aratrum, d.i. ploeg. De naam van 't landbouwwerktuig, waarmede de hoeve geëxploiteerd werd,
was hier dus overgegaan op de hoeve zelf. En zoo
heette de groothoeve in 't N.O. van Engeland carucata
(carucca = radploeg! of ploughland.
Naast die groothoeve, welke met een achtspansploeg bewerkt werd, kwam echter in Engeland ook voor een kleinere hoeve, die met een tweespansploeg werd bearbeid.
In die streken van Engeland waar de groothoeve ploughland heette, kwam de kleine (en tevens de gewone) hoeve
voor onder den naam husbandland. 't Husbandland maakte
het 1/4 gedeelte uit van het ploughland en omvatte gewoonlijk weer twee oxingang of bovatae, ook wel pleuchgang genoemd. In 't begin van de 12e eeuw was het gewone bezit van een boer in Engeland een husbandland
van 30 acres of een pleuchgang. Deze laatste was de kleinst
bestaanbare hoeve; wat daar beneden bleef, werd niet
meer beschouwd als eene hoeve.
Nu is 't opmerkelijk dat ditzelfde woord ploeggang ook
in Friesland voorkomt. En zeer opmerkelijk is dat wij het.
in de bronnen nagenoeg uitsluitend aantreffen in één bepaald verband. Wij vinden het geen enkele maal, waar
wij het in de eerste plaats zouden zoeken : in 't Register
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van Aanbreng van 1511, noch in de oude Friesche wetten.')
Dit wijst er op dat in den tijd, waaruit wij meer overvloedige gegevens hebben, in ieder geval al in de 15e eeuw,
ploeggangen in den agrarischen zin van het woord in
Friesland niet meer voorkwamen. Maar natuurlijk moeten
zij er vóór dien tijd wel zijn geweest. Wij vinden 't woord
ploeggang alleen in eene bepaalde telkens terugkeerende
uitdrukking: schotschietende huizen of ploeggangen. Dit
is de stereotype uitdrukking, maar die bijna alleen voorkomt waar sprake is van de verkiezing van pastoors (later
predikanten) of volmachten voor de Landsdagen of van
de uitoefening van andere publiekrechtelijke bevoegdheden.
Tot zoodanige bevoegdheden toch waren in Friesland
in 't algemeen gerechtigd de bezitters van schotschietende
huizen of ploeggangen. 't Eerst vinden wij de uitdrukking
in een plakkaat van Karel V betreffende de verkiezing van
pastoors.2] En men meende dan ook altyd, dat in dit plakkaat
de oorsprong lag van 't stemrecht der bezitters van schotschietende huizen of ploeggangen, hetwelk tot't eind van de
18e eeuw zich in Friesland heeft gehandhaafd. Geheel ten
onrechte evenwel: want in 1539 waren er eigenlijk al lang
geene ploeggangen meer. Maar die uitdrukking heeft zich
van eeuwen her gehandhaafd ter aanduiding van hen die
in allerlei kerkelijke en staatkundige aangelegenheden stemgerechtigd waren. Dat deze uitdrukking alleen nog in dit
verband voorkomt in de bronnen, bewijst zoowel den zeer
hoogen ouderdom van die benaming zelve als van het
aan de ploeggangen verbonden zijn der publieke rechten.
In mijn werk over de Kerkelijke goederen in Friesland
heb ik aangetoond dat ploeggang oorspronkelijk was eene
hoeve en in zooverre eene tautologie voor schotschietend
huis, omdat schotschietend (d.i. schot of huisschatting betalend) alleen die huizen waren, waarbij een ploeggang,
eene hoeve behoorde. Zooals dus in een gedeelte van
') Wel éénmaal in de Beneficiaalboeken, bl. 458b: „folschot
huys ofte ploeggangen huys".
2
) Plakkaat van 30 October 1539, Charterboek II, 770.
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geland de ploeggang grondeenheid was van een door een
geslacht geëxploiteerde groothoeve die o. m. „ploeg" genoemd werd, de conclusie niet al te gewaagd dat ook in
Friesland oudtijds onder de benaming „ploeg" voorkwam
eene groothoeve, geëxploiteerd door een geslacht. En hieruit volgt dan ook, gelijk Heek vermoedde, dat de fliuta
inderdaad een bepaald gebied innam. Alleen staat hiermede nog niet vast, dat dit gebied 't zelfde was als dat
van de buurschap. Intusschen wees ik er boven reeds op
dat, wanneer wij de berichten van Caesar in verband
brengen met wat later de volksrechten ons leeren, dit er
op wijst dat de buurschap was een geslachtsverband.
En wat nu met name Friesland betreft, meen ik afdoende
bewijzen te kunnen aanvoeren dat dit inderdaad het geval
was. Ik put deze uit het bekende register van 1433, regelende de wijze waarop in de grietenij Franekeradeel
het rechterambt bij toerbeurt omging over de „staten".x)
Van dit register hebben ook von Richthofen, Heek e. a
bij hunne onderzoekingen reeds gebruik gemaakt, maar
zij hebben er niet de belangrijke conclusies uitgetrokken,
welke er m. i. uit te trekken zijn.
Blijkens dit register had Franekeradeel acht rechters,
onder wie de grietman was begrepen. De grietenij was
verdeeld in vier „vierendeelen" (fiaerndel). Elk vierendeel
stelde jaarlijks twee rechters. Binnen elk vierendeel gingen de rechterambten bij toerbeurt om over de „buurschappen" en binnen elke buurschap over de „staten".
Nu valt het al dadelijk op dat zeer vele van de in het
register genoemde buurschappen den naam dragen van
een geslacht.2) Maar wat alles afdoet is, dat die buur') Charterboek I, 498 v.v.
) Bijv. Zyaerdama, Eddeghama, Lollegama en Dodeghama
buurschap; Stickenga buur, Talma buren, Faltema buren, Teetlama buren enz. Zie ook Reg. v. Aanbr. IlI, 354: Andlebueren
<ald. 336: Pybe Andla); 406: Ottinga bueren; Beneficiaalb. 397:
Mollema buyren.
2
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schappen in het register ook „ t a m e n " worden genoemd.
En „tatrT is niets anders dan geslacht.J)
Onder de in het register genoemde buurschappen zijn
er enkele, waar maar eene „riucht ferende state" was,
welke denzelfden naam scheen te dragen als de buurschap,
bijv. Stickenghabuur, Fynghia, Deersma, Gerlaterp. Ik acht
het waarschijnlijk dat deze „staten" groothoeven zijn geweest, die oorspronkelijk de geheele buurschap omvatten.
In de andere buurschappen waren in 1433 twee of drie,
een enkele maal vier „riucht ferende staten". Hier zal de
groothoeve zich dus al vroeg in kleinere hoeven gesplitst
hebben: de in 't register vermelde staten. Maar naast deze
staten, waarover het rechterambt omging, waren er in
1433 zonder twijfel nog andere hoeven, welke niet „riucht
ferend" waren. Dit blijkt duidelijk als wij 't aantal staten
volgens het register van 1433 vergelijken met 't aantal
stemdragende huizen of ploeggangen volgens de stemkohieren. Het laatste aantal was belangrijk grooter dan 't [
eerste. Hieruit leid ik af dat wel 't recht van benoeming |
van pastoors en andere functionnarissen verbonden was |
aan de „ploeggangen", maar dat het recht op de bediening j
van het rechterambt verknocht was aan grootere hoeven,
En dit doet mij denken aan de bovenvermelde verdeelir^ I
van de grondbezitters in Friesland in 1479 in eigen- I
erfden die „omtrent dartich pondematen ryck" zijn, eigen-i
erfden „die vyftich pondematen ryck" zijn „ende daer [
bouen" en heerschappen, die „honderd pondematen" heb-j
ben of „boeuen hondert pondemate ryck" zijn. Ik meen j
elders2) reeds te hebben aangetoond dat de doorsnee- j
grootte van den ploeggang, de kleinst bestaanbare hoeve,
dertig pondemaat was. Maar hier blijkt nu dat naast deze
hoeve van ± 30 pondemaat andere hoeventypen voorkwamen in Friesland, nl. van + 50 pond. en van + 100 pond,
') Charterb. I, 499: „Elck buurschap syn ber, lyck om toe
gaene.'' „Ende disse tree tamen dae ferath dine eed, alser compt
in 't wester eynde, elck syn ber" enz.
2
) De kerkelijke goederen in Friesland, I, bl. 57 v.
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Wie eene hoeve bezat van 30 of 50 pond. was „eigenerfde",
wie eene hoeve had van 100 pond. was „heerschap". Dit
bevestigt opnieuw het resultaat waartoe ik reeds eerder
kwam : dat de ploeggang was de girondeenheid van eene
groothoeve. En tevens zien wij hier weer eene treffende
analogie met den toestand in Engeland. Evenals daar het
gewone bezit van den boer was een ploeggang ôf een
husbandland, omvattende twee pleuchgang, zoo was in
Friesland 't gewone bezit van een „eigenerfde" een ploeggang van + 30 pond. of eene hoeve die ongeveer twee
ploeggangen omvatte.
Zoo is, naar 't mij voorkomt, oudtijds in Friesland
+ 30 pond. het minimum-bezit geweest van den „eigenerfde", ±_ 100 pond. dat van het „heerschap", 't Minimumbezit ! Er was dus ook nog plaats voor eene grootere hoeve,
met name voor eene hoeve die acht ploeggangen omvatte,
gelijk er acht pleuchgang gingen op het Engelsche ploughland. Dat de „riucht ferende staten" grootere hoeven
zijn geweest dan de ploeggangen van 30 pondemaat
staat m.i. vast. 1 ) Er blijft dan tweeërlei mogelijkheid: èf
het waren heerschapshoeven of het waren hoeven van
minstens 50 pondemaat. Het zou me te ver voeren hier te
onderzoeken, welke van deze beide mogelijkheden werkelijkheid was. Ik hoop dat elders te doen.
Het voorafgaande samenvattend, meen ik dat de ontwikkeling van den grondeigendom in Friesland de volgende
is geweest.
Oorspronkelijk een collectief eigendomsrecht van de volksgemeenschap, den staat, met een collectief gebruiksrecht
') In mijn werk De kerkelijke goederen in Friesland, I bl. 50,
meende ik te moeten besluiten tot de identiteit van de „ploeggangen" en de „riucht ferende staten". Hoewel deze opvatting
tot dusver niet is bestreden, kan ik haar op grond van nader onderzoek niet ongewijzigd handhaven. Met de meening van Heek
(t.a.p. bl. 218) volgens wien 't rechterambt omging over „alle
grondbezitters", kan ik mij natuurlijk in't geheel niet vereenigen.
2
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van het geslacht. Jaarlijks wordt de grond telkens opnieuw
tusschen de verschillende geslachten verdeeld, welke verdeeling gepaard gaat met eene wisseling van woonplaats.
Zoo is 't ten tijde van Caesar (50 v. Chr.).
De jaarlijksche verdeeling van den grond en de daarmee
gepaard gaande wisseling van woonplaatsen slijt uit. In
de plaats van het tijdelijk gebruiksrecht van het geslacht
treedt een vast gebruiksrecht. Zoo is 't anderhalve eeuw
later, in Tacitus' tijd.
Dan gaan bijna vier eeuwen voorbij, waaruit geene
bronnen tot ons zijn gekomen. Eerst omstreeks de 6e eeuw
komt er weer licht. En dan blijkt dat in den loop der
tijden uit het vaste gebruiksrecht van het geslacht zich
heeft ontwikkeld een eigendomsrecht van het geslacht, dat
samenvalt met het kleinste onderdeel van de volksgemeenschap : de buurschap.
Reminiscenties aan dien toestand vinden wij later in
Friesland in de door den kroniekschrijver vermelde_/7/«to,
die tegelijk geslachten en groothoeven zijn, en in de tamen
van het register van 1433, welke tegelijk geslachten, buurschappen en groothoeven zijn geweest.
Maar in die eeuwen heeft zich in de meeste gevallen
ook al weer voltrokken eene splitsing van de door de
buurschap geëxploiteerde groothoeve in kleinere hoeven,
welke vermoedelijk in gebruik werden gegeven aan de
tot het geslacht behoorende gezinnen.
Aanvankelijk hadden die gezinnen alleen het gebruiksrecht van de hoeve, de eigendom bleef bij het geslacht of
de buurschap. Maar evenals vroeger uit het gebruiksrecht van het geslacht zich ontwikkelde een eigendomsrecht van het geslacht, zoo groeide uit het gebruiksrecht
van het gezin een eigendomsrecht van het gezin. Ook
toen was dus de hoeve nog geen individueel eigendom, maar
collectief eigendom van het gezin. In dat gezin had wel
de vader de leiding en bestuurde de exploitatie van den
grond, maar naar buiten kon hij over 't goed niet be-
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schikken zonder medewerking der kinderen, althans niet
zonder hunne toestemming.
Rechtstreeksche bewijzen voor dien gezinseigendom bieden ons de Friesche bronnen niet. Toch doen zij ons
wel den ontwikkelingsgang zien. Wij zien, hoe in de oudste Friesche rechtsbronnen de vader bij beschikking over
onroerend goed nog gebonden is aan de toestemming van
de gezinsleden, maar ook hoe langzamerhand zijn recht
sterker, dat van het gezin zwakker wordt. De gezinseigendom maakt plaats voor den individueelen eigendom
van den huisvader, maar voor een eigendomsrecht dat
aan zekere beperkingen ten behoeve van de erfgenamen
onderworpen is.
Zoo vinden wij in 't Westerlauwersche Schoutenrecht
de bepaling: „Niemand mag zijn onroerend goed verkoopen zonder toestemming van zijn erfgenaam. Doet hij 't
toch, dan kan bij zijn dood de erfgenaam het goed terugeischen van den kooper, die geene schadevergoeding ontvangt." *) Dit is de regel die voorop staat en duidelijk
herinnert aan den gezinseigendom. Maar dan volgen de
uitzonderingen. Men mag zijn onroerend goed verkoopen, ook zonder toestemming van den erfgenaam, in drie
gevallen: 1°. voor noodzakelijk levensonderhoud; 2°. wegens oorlogsnoodzaak; 3". om zijne zonden te boeten. In
deze drie gevallen mag men het onroerend goed verkoopen, mits men 't eerst tegen minderen prijs dan 't waard
is („dae fyaerda penningh lichtera") aanbiede aan zijne
erfgenamen. Wat volgens deze bepaling nog uitzondering
was, werd later regel, d. w. z. volgens latere rechtsbronnen
mocht men zijn onroerend goed verkoopen niet slechts in
bepaalde gevallen maar algemeen, mits men het eerst aanbood aan de erfgenamen. Zoo bepalen de Wilkeuren der
Vijf Deelen: „Wie land wil verkoopen, moet het driemaal
aanbieden over de dorpskerk aan degenen die als „naasten" daarop aanspraken zouden willen doen gelden. Koopt
') v. Richthofen, Rechtsquellen, bl. 392 § 37.
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niemand van hen het op dat aanbod, dan moet de verkooper het aanbieden in het gerecht. Koopt ook dan, na ,
driemaal herhaald aanbod, niemand van hen die 't naast
zijn het, dan mag men het verkoopen aan wien men wil". ]|
Later verviel ook de verplichting om 't goed vooraf aan
te bieden aan de erfgenamen. Wie een onroerend goed
wilde verkoopen, kon dat doen, maar de erfgenamen hadden 't recht om te treden in de plaats van den kooper;
zij hadden dus niet meer een recht van voorkoop, maar
zij hadden wat men in Friesland noemde een recht van •
niaar, d. i. een recht van naasting.
,
Dit recht van niaar is in Friesland eeuwen lang blijven
gelden en werd later ook geregeld in de Statuten, Costurnen en Ordonnantiën van 1602.2) Volgens die Statuten moesten verkochte onroerende goederen binnen eei
jaar na de levering driemaal op verschillende tijdenis
de parochiekerk en eveneens driemaal in het gerecht worden „geproclameerd" of „te bode gesteld", d. w. z. de verkoop moest worden publiek gemaakt met opgave van den
koopprijs en van de voorwaarden waaronder hij was geschied.
Het was nu de kooper, die het goed liet te bode stellen.
Had hij het goed een jaar lang bezeten zonder dat het It
bode gesteld was, dan verbeurde hij het. Wie gebrul
wilde maken van zijn recht van niaar, moest dit doen in
het gerecht op den dag der derde proclamatie, onder aanbieding van de kooppenningen en van de kosten op den
verkoop gevallen.
Aan wien kwam nu 't recht van niaar toe? Aan den
naasten erfgenaam, d. w. z. aan hem of haar die door de
wet in de eerste plaats als erfgenaam werd aangewezen
Maakte deze er geen gebruik van, dan had de volgenót
erfgenaam het niaarrecht. In 't jaar 1640 besliste echter
't Hof van Friesland dat wanneer de kooper ook bloed') v. Richthofen, Rechtsquellen, bl. 476 § 30.
) Boek I, tit. 12.

2
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verwant was, andere bloedverwanten, ook al mochten zij
nauwer verwant zijn aan den verkooper, geen niaar hadden. Huber geeft als reden voor deze beslissing op „dat
het goed alsdan niet uit het geslachte gaet, hetwelke de
reeden is, waerom dit niaer is ingevoert." l)
Wanneer er geene bloedverwanten waren die het recht
van niaar deden gelden, dan kwam dit toe aan den eigenaar van het aangrenzend goed, aan den „naastlegger"
zooals men hem in Friesland noemde. De Statuten van
1602 namen deze bepaling over uit de Costumen van 1542,
maar zij kwam ook reeds voor in veel oudere rechtsbronnen, bijv. in het Emsiger Penningschuldboek uit de 13e
eeuw. Dit bepaalde: „Wie land wil verkoopen, hetzij
veel of weinig, moet het eerst aanbieden aan zijne buren
(„sin ayne burar") of aan zijne naaste verwanten; en dan
neme hij het die bewijst de naaste te zijn en van wien
het gekomen is en betale hem zijn geld, de helft binnen
veertien dagen en de andere helft binnen eene maand.
Doet hij dat niet, dan kunnen alle lieden („alle liudem")
't vrij koopen
En willen de verwanten het niet hebben, dan mag de aangrenzende eigenaar of die er't naast
bij ligt, niaarkooper zijn." 2)
Dit niaarrecht van den „naastlegger" heeft denzelfden
oorsprong als dat van de verwanten, want oorspronkelijk
waren, gelijk wij zagen, de buren eikaars bloedverwanten.
Beider niaarrecht is een overblijfsel van den vroegeren
geslachtseigendom.
De vervanging van den geslachtseigendom door den gezinseigendom had tengevolge dat langzamerhand in de
buurschappen het geslachtsverband te loor ging. De hoeven toch, welke aanvankelijk in gebruik waren bij de tot
hetzelfde geslacht behoorende gezinnen, kwamen door koop,
schenking enz, in handen van niet meer tot hetzelfde ge') Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, Bk. IlI, Kap. VI § 33. In
de Statuten van 1723, tit. XII art. 11, is deze jurisprudentie uitdrukkelijk bekrachtigd.
2
) v. Richthofen, Rechtsquellen, bl. 208/9, § § 38, 39.
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slacht behoorende gezinnen. Onder hoeve in den eigenlijken zin is te verstaan het bouwland, de akkers, niet de
andere gronden: weiden, heiden, bosschen, veengronden,
vischwaters. Deze gronden — en ziedaar alweer eene herinnering aan 't vroegere eigendomsrecht van de buurschap op alle gronden — bleven in gemeenschappelijk gebruik en eigendom bij de buurschap, ook toen het bouwland geen eigendom van de buurschap meer was. Die
gemeenschappelijke gronden heetten de gemeene mark of
in Friesland gewoonlijk de hemrik of hemmerk.
Over de beteekenis van de hemrik bestaat nog steeds
strijd. Terwijl bijv. volgens Heek de hemrik was „das
ganze Gemeindegebiet" en in 't bijzonder de dorpsvloer,
eene meening waarvoor hij overigens geene bewijzen aanvoert, l) meent Mr. Joosting dat de hemrik een waterscity
was en ook nooit iets anders geweest is.2) Met ge«
van deze beide meeningen kan ik mij geheel vereenigen,
Laat ik dus trachten de ware beteekenis van de hemrik
vast te stellen.
De benaming hemrik komt, evenals „mark",3) voorin
ruimeren en engeren zin. In ruimeren zin omvat de
hemrik het geheele bodemoppervlak van de „hem", d.i
in dit verband4) de buurschap.6) Daar veelal dorp en
') Altfriesische Gerichtsverfassung, bl. 214 noot.
) Verslagen omtrent 's Rijks oude Archieven XLII, 2e deel
1919 bl. 307 en Geschiedk. Atlas van Nederland, De marken van
Drente, Groningen, Overijsel en Gelderland, 1ste aflevering bl. 98 v,
3
) Vgl. Mr. A. S. de Blécourt, Aanteekeningen over marken,
Tijdschr. voor Rechtsgeschiedenis, I bl. 298.
*) „Hem" is in 't algemeen de benaming voor elke nederzetting. Zie Rhamm, Die Grosshufen der Nordgermanen, bl. 808.
5
) Zie mijn Ontbindende en samenbindende krachten in het
Friesche rechtsleven der M. E., bl. 8 noot 2. De landen, welke
in 't Reg. van Aanbr. IlI bl. 162 worden vermeld als liggende op
„Suaerder/zemriot" of „Swaerderahemrick", vindt men in de Beneficiaalboeken bl. 323 genoemd als liggende op „Swaerdeôuren",
Zie „Swaerdeburen" ook vermeld Reg. v. Aanbr. II, bl. 8 en 9,
2
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buurschap samenvielen, vinden wij in de bronnen dikwijls
voorbeelden dat het dorpsgebied en de hemrik elkaar
dekten. Zoo lezen wij in het Register van Aanbreng:
„Dese voorscreven pondemate schiet in den aenbrengh
te Idsegahusum, hoewel zij in Wonsera hemrick gelegen
is", 1 ) maar ook: „Hieraff hebben heure dijeken ten suijden van Mackum viertien pondematen ende elliff eijnsen,
hoewel zij in Wonsera gae leggen" 2) en: „Een en veertichste halve pondematen ten noorden ende een en twintich
ten suijden van Mackum te dijeken, hoewel zij all te Wons
gelegen zijn" ; 3 ) eindelijk: „Van dese voorscreven landen
schieten sestien pondematen ten suijden van Mackum int
dijeken, leggen nochtans al op Wonsera hemrick". 4) Het
is duidelijk dat hier de uitdrukkingen „in Wonsera hemrick", „in Wonsera ghae", „te Wons" alle dezelfde beteekenis hebben. 6 ) Maar deze voorbeelden leeren ons ook
nog iets anders, n.1. dat landen gelegen „in Wonsera
hemrick" konden behooren bijv. onder Idsegahuizen, voorin bl. 136. Z w a a r d e b u r e n is nu n o g bekend a l s b u u r s c h a p onder Tjummarum. Vgl. ook „Sottrema h e m r i k " (buurschap o n d e r
Holwerd), C h a r t e r b . I, 5 2 8 ; „Blitzaerderahemrick in L e c k u m m a gha", Oork. St. Anthonie-gasthuis I, no. 194 en no. 59.
') Reg. v. Aanbr. IlI, 342.
2
) Aid. bl. 316.
3
) Aid. bl 324
4
) Aid. bl. 322. Zie ook bl. 3 3 8 : „op W o n s e r a landt".
5
,i Zie voor de prov. Groningen v. Halsema, Staat en Regering
der Ommelanden, bl. 360: „in synen k a r s p e l e of h a m m e r k e " ;
Driessen, Monumenta I bl. 131 : „rechtschap offte hemmericke",
bijv.: „aldereerst hefft F a r m z u m in hoer rechtschap offte hemmerick XX c grass" enz.
Ten bewijze van de identificeering van buurschap en hemrik
in de Gron. Ommelanden, zie O o r k o n d e n b . Gron. en Drente no.
8 1 4 : „Exter bueren" en „Exter h a m m e r i c k e " ; „Westerleester
bueren" en „Westerleester h a m m e r i c k e " .
Over de beteekenis van „kluft" (soms ook gebruikt voor buurschap of hemrik, m a a r ook w e l in andere beteekenis), zie mijn
Ontbindende en samenbindende krachten enz. bl. 9 noot 1.
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zooveel betrof de op die landen rustende last tot onderhoud van dijken, m. a. w. voorzooveel betrof waterschapsaangelegenheden. Hiervan kunnen gemakkelijk meerdere
voorbeelden worden aangevoerd.a) Laat ik er hier nog
een mogen aanhalen, dat zeer duidelijk spreekt: „Dese
voorscreven landen zijn tandere tijden te Pingum aangebracht ende geven aldair toe dycken, dammen ende andere
ongelden, leggende nochtans in Suriger hemrick." 2) Met
de opvatting van Mr. Joosting, dat de hemrik nooit iets
anders dan een waterschap is geweest, is dit al heel slecht
te rijmen.
De buurschap, of de hemrik in ruimeren zin, omvatte:
1°. de huiserven, met de daarop staande huizen, welke
reeds in Tacitus' tijd waarschijnlijk particulier eigendom
waren van de bewoners. In Drente lagen de huizen, gelijk bekend is, in een kring om den brink. In vele dorpen
in Friesland was 't evenzoo. Ook de benaming „brink"
komt in Friesland voor. 3)
2°. De hemrik in ruimen zin omvatte voorts de akkers,
het bouwland. Alle akkers van de buurschap vormden
één aaneengesloten geheel, één bouwland.dat ook in Friesland de esch genoemd werd.4)
') Bijv. Reg. v. Aanbr. IlI, 340 : „Noch een p o n d e m a t e saetlancff
gelegen in Mackumer hemrick ende es in W o n s e r e a e n b r e n g h " ;
3 4 4 : „Dese twee pondematen leggen in P i n g u m m e r hemrick,
schieten n o c h t a n s te W o n s , daer zij altijts geschoten h e b b e n " ;
t z . p . : „Dese voorschreven landen leggen in C o r n w e r d e r hemrick,
schieten n o c h t a n s te W o n s " .
2
) T.a.p. bl. 420.
3
) Proclamatieboek van Dantumadeel van 1597—1615 (Rijksarchief L e e u w a r d e n ) : „fieff ende halve acker boulant
streckende van de hoije wech s u y d w a e r t s na de brinck"'. De heer
N. O t t e m a te Leeuwarden deelde mij mede dat men te Veenklooster n o g spreekt van „de brink".
4
) Zie voorbeelden in mijn De kerk. goederen in Friesl. I, bl.
45 noot 5 en in Ontbindende en s a m e n b i n d e n d e krachten enz.
bl. 7 noot 3. In plaats van „esch" w o r d t ook gesproken van „de
a c k e r e n " of „het saetlant", bijv. Reg. v. Aanbr. IlI bl. 405, 406,
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De esch was gewoonlijk verdeeld in drie afdeelingen of
drie „velden", wat in verband stond met 't oudtijds geldende landbouwsysteem, den z.g.n. drieveldenbouw. Sporen van deze verdeeling in velden vinden wij ook in
Friesland. Zoo wordt in de bronnen meermalen vermeld
een „westerfeld" en een „oosterfeld".l) De akkers van
een boer lagen niet alle in één veld, maar 't bezit van
eiken boer was, althans oorspronkelijk, gelijkelijk verdeeld
over de drie velden.
Ieder veld was weer verdeeld in een aantal afdeelingen,
in Duitschland „gewannen" genoemd, in Friesland „tyoeghen".9) De tyoeghen waren weer verdeeld in een aantal
„akkers" in Friesland ook wel „strengen" genoemd.8) De
415, 419 : „Suriger a c k e r e n " (d.i. het b o u w l a n d v a n 't d o r p S u r i c h ) ;
ald. bl 3 5 0 : „Abbingawier s a e t l a n t " (d.i. het b o u w l a n d v a n Abbingawier).
') Beneficaalb., bl. 193 b, 197 b, 204 a, 204 b, 205 a, 206 a. Zie
ook Reg. v. Aanbr. IlI, bl. 257 „die s i m e r ( = z o m e r ) felden". Men
zou geneigd zijn hier te denken a a n hooiland, dat alleen 's z o m e r s
boven water stond. Maar 't betreft hier b o u w - en g r a s l a n d doorelkaar. 't Kan v r o e g e r geheel b o u w l a n d zijn g e w e e s t .
2
) Zie F . Swart, Zur fries. Agrargeschichte, bl. 103. In Sleeswijk-Holstein kwamen ook „tyugen" voor in den zin van gewannen,
volgens M. Sering, Die Vererbung des ländl. Grundbesitzes im
Königreich Preussen, VII, Erbrecht und Agrarvertassung in Schleswig-Holstein, bl. 255. Zie voor Friesland bijv. Beneficiaalb. bl.
100 a: „de Westetyoegh", die ald. 99 b w o r d t genoemd „de
Bestetzioech" ; voorts ald. 104 a, 166, 168 („alle de erffgenaemen
in detuijgen"), 165, 291. Zie over tyoech echter ook beneden, bl. 218
In de provincie Groningen kwam de g e w a n n e voor onder den
naam „wand" of „ w a n " volgens Acker Stratingh, Bijdr. Gesch.
en Oudheidk. Gron. V, bl. 22 en Mr. Gratama, Ontstaan en ontwikkeling v. h. stadsbestuur te Gron., Bijdr. Vad. Gesch. en
Oudheidk., 3e Reeks, dl. VI bl. 168. „ W a e n " in Beneficiaalb. 91 b
en 92 b is, naar ik vermoed, 'tzelfde woord.
3
) In 't Sleeswijksche Noord-Friesland w a s volgens Sering,
t. a. p. bl. 256 „streng'' een „Hufenanteil, welcher alle Gewanne
der Ackerflur durchläuft". „Streng" komt echter in onze provincie
ook voor ter aanduiding van langgerekte stukken grasland. Zie
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akkers van den boer lagen niet alle in denzelfden tyoegh, j
maar ieder had oorspronkelijk in eiken tyoegh één akker- I
Men neemt als grond voor deze regeling gewoonlijk aan, i
dat zoo het bouwland het eerlijkst verdeeld was. Want i
tusschen de verschillende tyoeghen bestond uit den aard ;
der zaak veelal verschil van qualiteit. Door eiken boer \
in eiken tyoegh een akker te geven, werd dit verschil voor ,
hen zooveel mogelijk opgeheven.
De gezamenlijke akkers van den boer vormden zijne
hoeve.
Men heeft vaak betwist, dat het hoevensysteem, zooals
dat hierboven kortelijk is uiteengezet, in Friesland ooit
zou hebben bestaan. En wanneer men afgaat op den
schijn, zou men geneigd kunnen zijn het bestaan daarvan
voor een groot deel van Friesland te ontkennen, omdat
niet alleen tegenwoordig, maar ook reeds ten tijde van het
Register van Aanbreng (1511), in vele streken van die provincie alleen veeteelt en geen landbouw werd uitgeoefend,
zoodat daar dus aan hoeven, aan een dorpsakkergrond,
niet gedacht schijnt te kunnen worden. Maar meer dan
schijn is dit niet. 't Is immers zeer wel mogelijk, dat de
grond die in 1511 grasland was, in vroegeren tijd voor
een deel als bouwland is geëxploiteerd. En die mogelijkheid is werkelijkheid. Meermalen vinden wij in de bronnen gesproken van fennen (weilanden), welke „vroeger
bouwland plachten te zijn." Een sprekend staaltje daarvan is dat we ergens melding vinden gemaakt van drie
pondemaat grasland, liggende op den esch, „daer plegen
zaedtlandt te wesen." x) Esschen waren er toen, naar ik
meen, in Friesland niet meer, maar de naam was op verschillende plaatsen blijven voortleven voor de landen, die
in vervlogen tijden tezamen den esch hadden uitgemaakt
en later veelal tot grasland waren vervormd. En in dit
voor strengen o.m. Beneficiaalb. 107 b ; Reg. v. Aanbr. IlI, 250,
271, 294, 403, 404, 434 enz.; Proclamatieboek Dantumadeel op.
24 April 1598 („twee strengen boulandt").
') Beneficiaalb., bl. 312b. Zie ook ald. bl. 198a, 200b, 98a, 100b
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verband is ook opmerkelijk eene mededeeling van Ocko
Scharlensis in zijne Kroniek: *) „want men deze tijd (+ 1200)
weinig van zuivel te maken wist te spreken; het was al
met zaadland ende ossen te weiden uit te regten." En
dezelfde kroniekschrijver vermeldt: „De landen teGrouw
en daar ontrent waren ter dezer tijd meest zaadland,
want vermits de goede waterlossinge die ze hadden, scheen
het goed en hoog land te wezen, waarom ook vijf of zes
smids te Grouw woonden, die haar deze tijd nauwlijks
met ploegen en ijzerwerk te maken, konden gerijven ofte bezorgen." 2)
Vergis ik mij niet, dan is't Heek geweest, die het eerst
heeft aangetoond dat ook in Friesland het hoevensysteem
heeft gegolden. Hij deed dat aan de hand van de registers
der goederen en inkomsten van de abdij Werden en het
klooster Fulda, welke vele bezittingen in onze provincie
hadden. In die registers (9e tot 12e eeuw) worden de bezittingen in Friesland uitgedrukt in virgae (roeden) of in
pedes (voeten) zonder eenige nadere plaatsbepaling dan 't
dorp waarbinnen zij gelegen zijn. En opvallend is dat
de daar aangegeven maten zeer klein zijn, vooral in verhouding tot den cijns welken de kloosters er voor ontvingen. Zoo wordt meermalen als bezit van de kloosters in
een dorp genoemd „unus pes", waarvoor zeven markjaarlijksche cijns werd betaald. Een grondbezit nu van één
voet, zegt Heek terecht, is alleen verklaarbaar als men
„voet" opvat als aandeel in de gewanne. Dan immers
was het voldoende alleen de breedte van het gewanneaandeel op te geven.3) Rhamm heeft er op gewezen dat
de resultaten van Heck's onderzoek nog eene tastbare leemte
overlaten. Zij bewijzen wel, zegt hij, dat in Friesland
„die Gemenglage mit strenger Breitenmessung" bestond,
maar niet dat daar ook 't hoevensysteem in den eigenlijken
')

Bladz. 107.

2

)

T.a.p. bl. 114.

3

)

Altfries. Gerichtsverf., bl. 214 n o o t
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zin gold, waarbij „alle Berechtigungen auf einen bestimmten mit der Pflügleistung oder dem Nahrungsbedarf inVerbindung gesetzten Bruchteil der Dorfflur" werden teruggevoerd. En wanneer 't hoevensysteem in Friesland evenals elders gold, waarom — vraagt Rhamm — worden
dan in de bronnen wèl „virgae", volgens Heek „Hufenquoten", genoemd, maar geene „hoeven"?1) Ik wijs er
op dat deze leemten geheel zijn aangevuld door de resultaten van mijn onderzoek betreffende de schotschietende
huizen of ploeggangen. Ploeggang was in Friesland de
benaming voor de gewone boerenhoeve, en aan die ploeggangen waren, gelijk wij nog zullen zien, de rechten op
de gemeene mark verbonden.
3°. Tot de buurschap of de hemrik in ruimen zin behoorde tenslotte de almende: de gemeenschappelijke weiden, heidevelden, veengronden enz. Deze waren in gemeen
schappelijk bezit en gebruik bij de gezamenlijke hóevenbezitters. Zij vormden de „gemeene mark" of de hemrik
in engeren zin. Ieder hoevenbezitter had in het gebruik
daarvan een, oorspronkelijk gelijk, aandeel dat waar of
warscap of weer heette.2) Later, toen de hoeven door
verkoop enz. zich splitsten, had ieder, naar gelang hij een
volle, halve of een vierde hoeve bezat, ook een vol, ha/f
of vierde aandeel in de gemeene markegronden.
't Oudste bericht omtrent hemriken in dezen zin vinden
wij in het Westerlauwersche Schoutenrecht (niet jonger
dan de 13e eeuw). Deze rechtsbron handelt over de hemrik
in enkele vrij uitvoerige bepalingen welker verklaring ver') Rhamm. Grosshufen, bl. 588.
) Zie bijv. Beneficiaalb. 206a, 208a, 209,210a, 211b („oldwaer"),
213a („Pongewaer"); 214a („beerwaeren"); 223 („Gallamawaer");
337b („die Pypsvvaer"), 383a („bruyckwaer"), 105 v.v. („drie Hellingeweer"), 106a („Hilligenweer"); Beneficiaalb. Zevenw. 7,8,13,
15, 18 enz.
Zie voor Drente, Oorkondenb. Gron. en Drente no. 135: „porciones seu particiones, que vulgaritur were dicuntur". Daarbij
no. 131.
2
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schillende moeilijkheden oplevert.1) Zooveel is echter duidelijk, dat zij voorschrijft eene verdeeling van de hemrik
om de vier jaar, wanneer één van de hemrikgenooten het
eischt. De hemrik was dus toen nog wel gemeenschappelijk bezit van de hemrikgenooten, maar het gebruik
was al niet meer gemeen. Ieder hemrikgenoot had een
bepaald gedeelte van de hemrik in gebruik, maar kon eischen
dat om de vier jaar eene nieuwe verdeeling plaats vond.
Toen echter het collectief gebruik van den grond had
plaats gemaakt voor individueel gebruik, is ook de vierjaarlijksche verdeeling langzamerhand uitgesleten. Wij
vinden daarvan in latere rechtsbronnen niet meer gesproken. Het jongere Schoutenrecht bijv. spreekt nog wel van
de hemrik, maar niet over eene vierjaarlijksche verdeeling
ervan. De oorspronkelijk gemeene gronden zijn als regel
dus al vroeg individueel eigendom geworden.
Maar ook daarna bleef er gewoonlijk nog gemeenschap
van belangen tusschen de hoevenbezitters bestaan en handhaafde zich de hemrik als eene huishouding op zichzelf.
De hemrikgenooten hadden gemeenschappelijk belang bij
het onderhoud van dijken, dammen, waterlossingen en
wegen. De zorg daarvoor behoorde vanouds in den
regel tot de huishouding van de hemrik, gelijk elders van
de mark. Welnu, toen in Friesland de hemrik ophield te
bestaan als mark in den eigenlijken zin des woords, bleef
zij niettemin bestaan als waterschap. Als zoodanig kennen haar 't jongere Schoutenrecht en andere bronnen.2)
En vandaar dat men beweerd heeft en nog wel beweert,
dat de hemriken waterschappen waren en ook nooit iets
anders geweest zijn. Deze beschouwing zag echter de
historische ontwikkeling van de hemrik voorbij.
Toch vinden wij nog zeer lang na 't oudere Schoutenrecht hier en daar in Friesland overblijfselen van het vroegere collectieve eigendoms- en gebruiksrecht ten aanzien
van de hemrikgronden. Een belangwekkend voorbeeld
') v. Richthofen, Rechtsq. bl. 391 §§31 v.v.
2
) v. Richthofen, Rechtsq, bl. 419 § 37.
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daarvan biedt ons een request,in het jaar 1686 door Benne
Ubles en Alle Solckes „volmachten ende m&dtei/generffden
van Oostermeer ende in deesen gesterckt met de vordere
eijgenerffden aldaer" gericht tot de Gedeputeerde Staten
van Friesland. Requestranten gaven te kennen dat hun
en „hunne voorsaeten voormaelen ende altoos hebben toebehoort, gelijck haer alsnoch competeert, het santscheppen
in het Oostermeerer meijr", maar dat niettemin allerlei
personen daar kwamen zandscheppen „sonder daertoe
eenich het minste recht te hebben". Zij verzochten daarom
Ged. Staten „all ende een jegelijck, geen eygenerffde in
Oostermeer sijnde, te ordonneeren om in toecomende met
santscheppen in 't Oostermeerer meijer te supersedeeren
ende aff te houden by paene van vyff en twintich gouden
Friesche rijders" enz. Nadat Ged. Staten gelegenheid hadden gegeven om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen,
willigden zij het in bij appointement van 14 April 1686. ^
Wij zien hier dat 't recht om zand te scheppen uit het
meer te Oostermeer toekwam alleen aan de eigenerfden,
d. z. de oorspronkelijke hoevenbezitters, de bezitters van
schotschietende huizen of ploeggangen. 2)
Van elders blijkt dat dit recht om zand te scheppen uit
het meer werd beschouwd als een recht toekomende aan 't
dorp (de vroegere mark of hemrik) Oostermeer. Want
in 'tzelfde jaar verpachtten Benne Ubles en Alle Solckes
„als volmachten van den dorpe Oostermeer ten profijte
van denselue dorpe" het „sandscheppen in Oostermeerer
meijer." De voorwaarden van de verpachting hielden o.m.
in dat de pachter zou mogen vorderen „wegens 't sandscheppen van ijder schuijte ses stuivers en van yder praam
vier stuivers", „niemant uitgesondert, exempt d' eigenerfde
') Archief Hof van Friesland, stukken betreff. de verdeeling
van de meenschar te Eestrum, Civ. processen 1742 (Rijksarchie
Leeuwarden).
2
) Dit bevestigt de resultaten van mijn onderzoek betreffende
de „eigenerfden", neergelegd in mijn werk De kerkelijke goederen, I, bl. 42 v.v.
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ingesetenen van Oostermeer, die sand mach comen te
scheppen in des verpachters gerechtichheyt van Oostermeerermeijer voorss. tot haer eigen nooddruft". En in
de voorwaarden van verpachting van het jaar 1688 wordt
gesproken van de „dorpsgerechticheit vant santscheppen" x)
Ik wijs verder op de z.g.n. meenscharren, gemeene weiden, die wij op schier elke bladzijde van de Beneficiaalboeken en van het Register van Aanbreng vermeld vinden
en ook in onzen tijd nog hier en daar in Friesland aantreffen. Zoo vinden wij gesproken van „Wynaldumme
meenschair",2) „Sexbierumme meenschair",3) „Oosterbierumme meenschair"4) „meenschair van Firdigum"6) „Hemmertte meenschair" 6) enz. De meenscharren worden dus
aangeduid als meenscharren van een bepaald dorp of eene
bepaalde buurschap.7) In verband met het voorafgaande
stelt dit buiten twijfel, dat wij hier te doen hebben met
weidegrond welke oorspronkelijk in collectief bezit en gebruik was bij de hoevenbezitters van dorp, buurschap of
hemrik. Ook toen de hemriken in 't algemeen reeds lang
tusschen de gerechtigden verdeeld waren, bleven hier en
daar zulke gemeene weiden bestaan. Zoo is de meenschar
van Eestrum eerst in 't jaar 1638 ten overstaan van een
Commissaris van het Hof van Friesland verdeeld tusschen
')
2
i
3
)
4
)
5
)

Archief Hof, t.a.p.
Reg. v. A a n b r . IlI bl. 259 e n p a s s i m .
Aid. 183, 208 e n z .
Aid. 181 enz.
Aid. 131.

6

J Beneficiaalb. 405. Hemert was eene buurschap onder Burgwerd
) Dat ook de „meden" (hooilanden) oorspronkelijk collectief
eigendom waren van de buurschap, blijkt o.m. uit Reg. v. Aanbr.
IlI, 317, 402 enz.: „Suriger meden"; 318, 319 enz.: „Corwerde
meden"; 315, 334 enz.: „Pingummer meden"; 339,348: „Abingawiere meden"; 315: „Wonsera meden", 202enz.: „Sexbierumme
meden"; 240:„Herbaijum meden"; Beneficiaalb. 181: „Brantghumme
meenmeden".
7
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de bezitters van schotschietende huizen of ploeggangen te
Eestrum.x)
Wij zagen dat in het algemeen in Friesland reeds in
den tijd van 't oudere Schoutenrecht de hemrikgronden
verdeeld waren, zij't dan dat om de vier jaar eene nieuwe [
verdeeling kon plaats hebben. Maar te Eestrum bestond [
tot 1638 een collectief eigendoms- en gebruiksrecht van
de bezitters van schotschietende huizen ten aanzien van
't weiland.2) M. a. w. een toestand, die in 't algemeen in
de 13e eeuw in onze provincie reeds tot het verleden behoorde, heeft zich te Eestrum voor een goed deel gehandhaafd tot de 17e eeuw.
Eene reminiscentie aan het vroegere collectieve eigendoms- en gebruiksrecht ten aanzien van de hemrikgronden
is voorts, naar mijne meening, het z.g.n. „wandelend land",
dat ook nu nog hier en daar voorkomt. In de Friesche [
bronnen vind ik het vermeld onder verschillende bena- f
mingen, nl. als land dat wandelt,3) te wandel gaet,4) werft,*1) j
omgaetf) forfait1) (vervalt), hwert,8) daelet9) (deelt), rijdt,10) !
meendelitu) (mandeelig) is met ander land. Het wande- \
lend land is reeds meer dan eens voorwerp van onderzoek geweest,12) maar de oorsprong ervan is, voorzoover
mij bekend, tot dusver niet op de juiste wijze geduid. In \
') De stukken betreffende de verdeeling van deze meenschar
zijn eenige jaren geleden door Mr. Kuipers, kantonrechter te
Harlingen, op het Rijksarchief te Leeuwarden gevonden. Mr. Kuipers bereidt eene uitgave daarvan voor. Moge zij spoedig verschijnen ! De stukken bevestigen wat door mij omtrent de schotschietende huizen of ploeggangen is meegedeeld in mijn werk
De kerkelijke goederen in Friesland enz.
2
) Op 23 Nov. 1720 kwam tot stand de scheiding en deeling
van „de gemeene gemeenschar gelegen tot Ferwolde" (Huistaxatieboek Wonseradeel 1682—1738, Rijksarchief Leeuwarden).
Vergelijking van de daarin genoemde rechthebbenden met 't
stemkohier van 1728 loont aan, dat dezen in 1720 niet meer
dezelfde personen waren als de bezitters der schotschietende huizen.
Zie voor noten 3—15 blz. 217—222.
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het wandelend land hebben wij m.i. in het algemeen te zien
een overgangsstadium van het collectieve naar het individueele gebruiksrecht der hemrikgenooten ten aanzien van
den grond.
Reeds in den tijd van het oudere Schoutenrecht was,
gelijk ons bleek, de hemrik, wat het gebruik van den
grond betreft, in den regel verdeeld. De verdeeling der
genieene gronden bracht echter uit den aard der zaak
moeilijkheden mede in verband met 't verschil in hoedanigheid en ligging der landen. Dat verschil bemoeilijkte
eene gelijke verdeeling tusschen de hemrikgenooten. Op
onderscheidene wijze heeft men getracht dit bezwaar te
overwinnen. Daartoe diende, naar ik vermoed, ook de
bepaling van het oudere Schoutenrecht, welke eene vierjaarlijksche verdeeling van de hemrikgronden eischte.
Met 't oog op het verschil in hoedanigheid heeft men,
als ik goed zie, veelal de hemrik verdeeld in onderscheidene groote stukken, elk voor zich bestaande uit land
van ongeveer gelijke qualiteit. Dit doet ons denken aan
3

) Beneficiaalb. 77b : „ende wandelen alle jaren"; 88b: „xiiij Noten van
pondameta nijelandt int deelscip die alle drie jaeren wandelen, blz. 216.
waarom sij geen proper naestlegger en hebben"; 89b: „noch ij
pondemaeten, die daer wandelen, dat eenen jaer bouen ende dat
ander buyten"; Zevenw. 3 : „dardehalff pondemaeten in de pastoors schaer
, dese
verwandelen tegens Syboldts
Hayeszoon dardehalff gelegen in die schaer voorscreuen"; Reg.
van Aanbr. IlI, 315: „Behooren noch tot die voorsz. prebende
sevendehalve pondematen, wairaff twee pondematen leggende
zijn over hooch ende leech gemeen mijt twee pondematen die
pastorie toecomende ende mijt twee pondematen die vicarie toecomende, ende wandelen alle jairen elcx tegens ander"; Reg. Geest,
opk. Oostergo, bl. 173: „1 pondm. wandellant tegen een acker
bouwlant".
4
) Beneficiaalb. Zevenw. 8 a : „die ij van de v [koegangh] h o o ren Jancke voorss. toe, die toe wandele gaen voor ij koegangh
leggende in Jancke voorss. l a n d t " ; 8 b : „iij pondemaeten in
Fokelle fenne, die toe vtandel gae m y t Jaucke W l k y s l a n d e n " ;
37b: „noch een tweedeel van een acker landts in Meilis Claes
saete ende valt tou wandel met de voorss. s a e t e " ; a l d . : „noch

3
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de verdeeling van den esch in gewannen of tyoeghen,
eene verdeeling welke ook beoogde de gelijkheid tusschen
de markegenooten te bevorderen. Dit verklaart dat ook de
stukken waarin de gemeene hemrikgronden verdeeld werden, wel tyoeghen werden genoemd. Bij de verdeeling
van den grond tusschen de hemrikgenooten liet men nu
voorts door het lot beslissen, in welken tyoegh de aan iederen gerechtigde in gebruik toe te wijzen landen zouden
liggen. Vandaar dat zoo'n tyoegh ook wel als „lot" werd
aangeduid. En om te voorkomen dat door die loting de
een ten koste van den ander blijvend zou worden bevoordeeld, liet men op gezette tijden de landen wisselen of
„wandelen." Wie bijv. 't eene jaar land gebruikte in lot
A, kreeg 't volgend jaar land in gebruik in lot B enz.
Zoo vind ik in het Proclamatieboek van Dantumadeel
melding gemaakt van „negen pon. opte wetsemieden werwende mette drie oostersche lotten aldaer, naemptlicken
kluft", en van „drie pondte negen eynssen landes onder
den clockslach van Dantumawolt opte wetsemieden,
Noten van een tweedeel van een acker landts in Alle Joest legwaer ende
blz. 216. vaj£ t o u vvandel met voorss. Allen" enz.
5
) Reg. v. Aanbr. IlI, 46: „noch bruijckt hiervan Syds Tiepkez.
twee ponten op Marrumma meden weruende tegen alle vier
fijoegen"; 75: „negen ponten
leggende toe Hallum op
Jousma tijoech, alle jaren weruende"; 85: „Ende leggen dese
twee ponten op die haescampen ende weruen tegen Sijama twee
pondematen"; 99: „twee ponten meedtlant int leechlandt van
beijntuma tille, werwende tegen Douwa burmania landen"; ook
ald. 107, 108, 115; Beneficiaalb. 142b: „acht pondemáeten maedlandts, gelegen op Ghemmuna (= Genum's) meden, die welcke
allen jaeren werwen oft te wandel gaen teghens anderen landen";
146a: „twee pondemáeten op die meene weerdt, werfflandt"; 151a:
„drie Ferwerder pondemate op Wanswerde hemryck, Minne Scheltema ende 't gasthuys te Leeuwaerden mit heure werfflanden opt
suydwest"; 191b: „Vijff mansmadt min een halff landt opte
Wetsmede ende zyn weruende landen, zoe dat men die naestlegers daervan nyet zekerlyck kan stellen"; 88b: „xxiiij pondemáeten midtlandts (= mieden of hooiland) int deelscip die alle
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werwende landen in de drie oostersche lotten." 13)
Op de meeste plaatsen is men al vroeg een stap verder
gegaan bij de verdeeling der gemeene gronden. Men heeft
de waarde van het land van elk „lot" getaxeerd, in dier
voege dat bijv. 1 pondemaat in lot A werd gelijk gesteld
met F/4 pondemaat in lot B enz. Daarna volgde door
loting de definitieve aanwijzing van den tyoegh of het „lot",
waarin ieders landbezit zou komen te liggen en tenslotte
de verdeeling der landen in elk „lot." Hiermede hield
dus het „wandelen" der landen over de verschillende tyoeghen op.
Maar ook de landen binnen één en denzelfden tyoegh hadden niet altijd gelijke waarde, zelfs al was er geen onderscheid in vruchtbaarheid. Want dan kon toch verschil in
ligging ongelijkheid van waarde meebrengen. Die ligging
kon nl. zoo zijn, dat 't eene perceel alleen kon v/orden
bereikt over het andere, zoodat dit laatste noodzakelijkerwijze moest worden bezwaard met een uitweg ten behoeve
van 't eerste.lá) Men kon ook dit verschil in waarde
drie jaeren weruen, waeromme en kanne me niet eenighe naest- Noten van
legger specificeren"; 89b: „noch ses pondemaeten gelegen in de blz. 216.
deelscap, die om den derden jaere weder coemen daer sy geweest syn"; 92b: „Twee pondemaeten meeden, Seerp Wobbez.
opt noort ende opt zuydt anderhalff pondemaete jaerlicx hiertegens weruende by eenen IJsbrant Symonsz" ; 143a: „Die landen
van die pastorie van Marrum zyn meesten deel jaerlixe werfuen,
insondere die maedlanden unde mach men ouermits dyen gheen
speciale limiten declareren"; ook 147b, 190a, 190b, 191b, 194a,
196b, 198b, 91b, 93a, 138.
6
) Reg. v. Oostergo, bl. 3 6 : „iij p o n d m . op de Heckmeden.
Dit is omgaende landt m e t iij pond. b e h o r e n d e de kindren van
Reyn A l u v a " ; Reg. v. Aanbr. II, 2 6 : „iii pondten hoijland genoempt in die ommegangen";
3 6 8 : „Peters vors. ommegang".
7
) Beneficiaalb. 457a : „Disse XIIII eynsen voersz. leyt de meeste,
als de zuydereyndt, styl ( = stil); de ander helft, als die noordereyndt, forfaelt aen twee parten, de middelste kerff forfait ende
coempt tleen altyd de heelft v a n ; ende de noorderhelft deelt
Gala Aenkis, Lycke Goslycks, ende Sibbel Ockama e e r f g e n a e m e n ;
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ompenseeren door den een grooter stuk land toe te wijf
zen dan den ander. Maar veelal heeft men dit niet gedaan, doch de gelijkheid tusschen de hetnrikgenooten nagestreefd door de landen binnen denzelfden tyoegh op gezette tijden te laten wisselen of wandelen. Verreweg de j
meeste voorbeelden van wandelende landen, welke wij in j
de bronnen vinden, betreffen landen welke wisselen bin- j
nen denselfden tyoegh. 16) En dit is zeer verklaarbaar, daar
't wandelen der landen over verschillende tyoeghen, gelijk
wij zagen, behoorde tot een vroeger stadium in de ontwikkeling van het landgebruik.
Het hoevensysteem en de marke-inrichting hadden eene
beteekenis, welke reikte ver buiten de grenzen van de
mark: zij vormden den grondslag van de organisatie der
geheele staatsgemeenschap. De publieke rechten, d.w.i,
de rechten die wij tegenwoordig publiek noemen, wortelden in het hoevenbezit. Zij hadden een ten deele privaatrechtelijk karakter en hebben dat lang behouden. Slaan
Noten van de noerder kerff heftet t Leen oick altijden de helft van aen een
blz. 216. e n d e forfait tegens Gala Aenkis, Ydt Wlbis erfgenamen ende
Sibbel Ockama erfgenamen" ; 459a: „Noch twee pondemaeten..., •
die voerfallen tot jenst Gala Ottezoens landt"; Zevenw. 10a:
„Twee pondemaeten
ende veruallen myt Her Atte twee
pondemaeten, die daer ten oestereynd aen leggen". Ook ald,
bl. 16b; 14a.
8
) Zevenw. 5a: „iij pondemaeten, die daer weren tegen Wybren Auckes iij"; 13a: „een dachmaedt in die groote scher...,
hwert met Her Sipke Prebendarius in Sinte Nyclaesgae een
dachmaedt ende met Tyaerdt Douwes twee dachmaedt" (volgen
„naestleggers"); ald. „een dachmaedt leggende opten green ende;
hwert met JouckeHilckes een dachmaedt" (volgen „naestleggers");
ald.: „een dachmaedt
in Boeytthyama waer, ende hwerl
met Aucke Wybes ffijf dachmaedt ende met Teet Mennes een
dachmaedt ende Ebbe Jelduys erffgenamen een dachmaedt". Ook
15a. „Hwerra" is in 't Oud-Friesch 't zelfde als „hwerva", til,
verwisselen, veranderen, omkeeren. Zie v. Richthofen, Wörterb,,
i.v. „hwerva".
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wij Huber's Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt op, dan vinden wij daarin eene afdeeling over „het stemrecht", d.i.
zooals Huber het omschrijft, het recht om te stemmen „in
aiderhande dorps, grietenij's en Lands saken, de gemeine
stemminge onderworpen zijnde". Nu behandelt de Friesche
rechtsgeleerde in het genoemde werk zoowel het civiele
recht, als 't strafrecht en 't staatsrecht, het laatste in het
vierde boek. Wij zouden allicht geneigd zijn de verhandedeling over het stemrecht te zoeken in dat vierde boek of
in zijn bijzonderlijk aan het staatsrecht gewijde werk „De
iure civitatis". Maar wij vinden haar in geen van beide,
hoewel Huber uitdrukkelijk verklaart, dat het stemrecht
„voornamentlijk tot het Staetrecht behoort". Ondanks deze
verzekering behandelt hij het in dat gedeelte van zijn boek
hetwelk aan 't civiele recht gewijd is en wel onder de
zakelijke rechten, de rechten van „beheeringe". En hij
9

) Zevenw. 15b: „een dachmaedt in de Syenmeer, daelet met Noten van
Tyerdt Douwes landen ende Ugge Bottis landt".
blz. 216,
10
) Proclamatîeboek Dantumadeel (Rijksarch. Leeuwarden) 20
Febr. 1598: „seeckere madt landes soe groot ende cleyn tselve
is leggende te Driesum opte groote Jesse, rijdende ende wervende
met twee andere mannemad"; 16 Jan. 1599: „een mannemadt
ofte anderhalve pon. ( = pondemaat) landts te Driesurn opte
groote Jesse in een stuck van vijftehalve pon
iaerlixen
werwende ende rijdende".
") Zevenw. 36a: „vier dachmaeden int soot ende meendellit
met Geit Bottis iiij dachmaed"; 37a: „i dachmaet ende meendelit
met S. Sybren Jetties vij dachmaed" enz.; ook 37b; 39b: „ij
pondemaeten buyten Brecken
meendelt met Jaey Poppis
iiij dachmad"; 40a: „noch y jerde in suingme waer, meendellit
met Atte Here"; 49b: „vyff roeden landen
welcke . . . .
leggen meendeellich myt Gosse Karstegens ende Pieter Karstegens
arffgenamen"; 51b: „vier roeden landts
memdelyck myt
Henric Hinnes wtgaende lant".
12
) Mr. H. .Hesse, Wandelend Land, Rechtsgel. Magazijn 1905,
bl. 291 v.v. en Mr. A. S. de Blécourt, Wandelend Land, in Rechtshistor. Opstellen aangeboden aan Mr. S. J. Fockema Andreae,
bl. 67 v.v.
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doet dit, zooals hij zegt, omdat het stemrecht „op 't goedt
ligt, ook daermede verkocht en alle dagen vererft wordt"
en dus „patrimonieel" is. Vandaar dat het stemrecht toekwam zoowel aan mannen als vrouwen, volwassenen en
kinderen (door hunne voogden), vreemdelingen en inboorlingen. Huber tracht van dezen privaatrechtelijken onderbouw der publiekrechtelijke gemeenschap geene verklaring
te geven, hij constateert eenvoudig het verschijnsel. Toch
moet 't hem, den aanhanger der rationalistische natuurrechtsleer, wel te denken hebben gegeven. Maar waarschijnlijk
is hij hier gedachtig geweest aan wat hij elders schreef:
„dat de rede in de rechtskennis niets anders is dan een
middel om den wil van den wetgever te leeren kennen,
en dat die wil den voorrang moet hebben boven datgene
13
Noten van
) A.g. Proclamatieboek op 16 Oct. 1598 en 6 Maart 1598.
blz. 219 Vgl. ook ald. 28 Sept. 1601: „seeckere mannemadt mieden
en — . leggende onder clockslach van Driesum in een stuck van twee
mannemadt ende waeraff tandere mannemadt toebehoort Arent
Bauckes, dselve twee mannemadden metten anderen iaerlixen
werwende in vueghen dat dit vercofte madt compt te leggen
twee jaren opte lutke Jesse ende het darde jaeropte groote Jesse".
Reg. v. Aanbreng IlI, 46: „twee ponten op Marruma meden,
weruende tegen alle vier tijoegen"; ald. 75: „negen ponten . . .
leggende toe Hallum op Jousma tijoech alle jaren weruende".
14

) Zie Mr. de Blécourt, t.a.p. bl. 75.
) Zie boven bl. 218 noot 5. Voorts Proclamatieboek Dantumadeel 28 Febr. 1597: „drie mannemadt ofte iiiij pon. vrijlandt
in bernschelot opte Wetsemieden bij Doccum iaerlixen metten
anderen eigenaers van bernschelot werwende"; ald. 6 Sept. 1602:
„vijftehalve pon. mieden ofte hoyland over hooch ende leech gelegen opte wetsemiede by Doccum in Bernsche lot werwende
onder de anderen gelyck d' andere eygenaers van Bernsche lot
metten anderen werwen".
Mr. de Blécourt, t.ap. bl. 68, meent dat wandelende landen
„tezamen één aaneengesloten geheel vormen, „„in één stuk liggen"",
zooals het in de acten heet". Uit 't door mij meegedeelde blijkt,
dat dit in den tijd waaruit wij gegevens hebben, wel meestal,
maar niet altijd 't geval was.
15
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wat de rede in abstracto mogelijk anders zou bepalen".1)
Als de rede in Huber's tijd eene regeling van't stemrecht
had moeten dicteeren, zou zij het in Friesland bestaande
stelsel wel niet hebben uitgedacht. Want het was de onredelijkheid zelve om de medezeggenschap in alle publieke
aangelegenheden te maken tot eene koopwaar.
Het verschijnsel is — ik behoef 't wel nauwelijks meer
te zeggen — alleen historisch te verklaren. Laat ik dan
die historische ontwikkeling nog even kort mogen schetsen. De publiekrechtelijke organisatie in Friesland in de
Middeleeuwen herinnert ons nog in sterke mate aan de
oud-Germaansche inrichting van den staat. De oude Germanen hadden wel magistraten of overheden, in Tacitus'
tijd sommige stammen zelfs koningen, maar bij dezen was
niet de hoogste macht. Zij hadden alleen de leiding,
oefenden invloed meer door overredingskracht dan door
gebiedende macht. De hoogste macht berustte bij de volksvergadering, d. w. z. bij de vergadering van alle weerbare
vrije Germanen.
Friesland heeft in de Middeleeuwen zijne landsheeren
gehad, maar 't waren bijna altijd „wtlandsche heeren" en
hun gezag beteekende meestal heel weinig, vaak ontbrak
het geheel. Feitelijk is het hoogste gezag dan bij de
„liude", de vrije volksgenooten.
Bij de oude Germanen waren de vrije volksgenooten
tegelijk de grondbezitters, want de grond werd tusschen
hen allen — aanvankelijk gelijkelijk — verdeeld. Zoo
waren zij dus allen gelijkgerechtigd zoowel in het gebruik
van den grond als in de behartiging der publieke belangen. Langzamerhand komt hierin verandering. In Tacitus' tijd waren nog wel alle vrije Germanen grondbezitters, maar de geslachten welke in aanzien stonden, kregen meer grond in gebruik dan de andere.
Er waren dus toen reeds rijkere en minder rijke grondbezitters. En die differentiatie is steeds verder doorge') De iure civitatis, Lib. IlI, Sect. I, Cap. II § 23.
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gaan. In den Karolingischen tijd en ook in de eerste
Middeleeuwen is er nog eene sterke evenredigheid in het
grondbezit. Er zijn grootgrondbezitters, maar't normale
bezit is de gewone boerenhoeve: in doorsnee hebben de
verschillende markegenooten nog een evengroot aantal
akkers en eenzelfde aandeel in de gemeene mark. En de
medezeggenschap in de publieke aangelegenheden is nog
steeds verbonden aan 't grondbezit, aan de hoeve. Maar
daarnaast zitten nu in de mark ook personen, die geene
hoeve hebben, doch zich daar hebben gevestigd met goedvinden van de markegenooten: de koters. Zij hebben gewoonlijk wel eenig land in gebruik, maar zij hebben geene
hoeve. Zij behooren niet tot de markegenooten noch tot
de volksgenooten. Volksgenooten, dragers van de publieke
rechten en verplichtingen, zijn de hoevenbezitters. Ik spreek
van publieke verplichtingen. Het staat vast dat de Friezen al in de 10e eeuw — eene oorkonde van 948 maakt
er melding van — den koning eene huisschatting, huslatha
of husskot genoemd, betaalden. De huisschatting moest
volgens 't jongere Schoutenrecht betaald worden door
ieder die huis en hof had, d.i, door iederen hoevebezitter, want alleen deze had huis en hof; de koter had geen
huis, maar een kot. Die schatting werd beschouwd als
een last rustend op het huis. En dit past geheel in het
hoevensysteem, omdat daarbij huis en hof golden als de
hoofdzaak, waarvan de akkers en het aandeel in de gemeene mark de accessoria waren.
Maar langzamerhand verdwijnen de marke-inrichting
en het hoevensysteem. En daarmee verdwijnt ook de regelmaat in het grondbezit, gelijk die vroeger bestond. De
hoeve is nu niet meer een afgesloten geheel, maar wordt
cloor koop en verkoop, door schenking en vererving, uitgebreid of ingekrompen of ook geheel versnipperd. Zoo
wijzigen zich langzamerhand de bezitsverhoudingen ten
aanzien van den grond geheel en al.
Die bezitsverhoudingen waren tijdens de marke-inrichting de grondslag geweest van de staatsinrichting. Deze
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laatste paste zich niet aan bij de gewijzigde agrarische
toestanden. Toen de marke-inrichting en 't hoevensysteem
verdwenen, verdween daarmede niet de huisschatting. Zij
bleef verschuldigd door de bezitters der huizen waarop
die last vanouds had gerust; zij bleef zelfs verschuldigd
als 't huis werd afgebroken, want dan was de grond waarop
het gestaan had, de state of het hornleger, het belastingobject.
De huizen welke vanouds schotschietend waren, bleven
dus schotschietend ook toen bij die huizen geene „hoeve"
in den eigenlijken zin meer behoorde, ja zelfs, als daaraan in 't geheel geen land meer annex was.
Maar de bezitters der schotschietende huizen, wier publieke verplichtingen werden gehandhaafd, hielden ook
vast aan hunne publieke rechten. Dit verband tusschen
publiek recht en publieke plicht wordt met zoovele woorden
gelegd door de Jurisprudentia Frisica : „Dit is ducht: Dat
dij ena man alsofulla riucht aegh toe feren als een oder
gaeman in een stee, omdat hij schot ende schylde deth,
ende Heiligen ende Heren tynet, ende to heer ende to
seetma alsofula deth als een oder, in wepen ende in alle
secken, als 't bij sijn gued biycka mey; aldeerom so aegh
hij alsofulSa riucht als een oder gaeman, alst 't riucht
deer fan seyt." *)
De huisschatting bestond nog in 1498, want toen werd zij
toegezegd aan Albrecht van Saksen. Maar deze bedong
voor zich nog andere belastingen, nl. den lOOsten penning
van alle landhuren en één Vlaamsche van alle paarden
en „beesten". In 't begin van de 16e eeuw heeft de Saksische regeering deze drie belastingen samengetrokken tot
eene jaartax. Die samentrekking hief echter de huisschatting nog niet op, want zij had alleen deze beteekenis dat
de regeering voortaan één omslag maakte over de grietenijen. Leeuwarderadeel moest jaarlijks opbrengen 800
goudgl., Tietjerksteradeel 300 goudgl. enz. Maar hoe nu
verder de omslag geschiedde in de grietenijen, was eene
') Jur. Fris. Tit. I § 44.
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zaak waarmede de regeering zich niet bemoeide. In de
grietenijen nu hield men vast aan de oude wijze van
heffing: men bleef daar dus ook de huisschatting heffen.x)
Eerst in 1623 is de jaartax door gedwongen afkoop opgeheven en daarmede verdween ook de huisschatting. Toch
bleef men ook daarna spreken van schotschietende huizen,
hoewel zij er in werkelijkheid niet meer waren. Maar men
bedoelde de huizen, van welke vanouds schot betaald
was en waaraan de publieke rechten verknocht waren. En
die publieke rechten bleven eraan verbonden.
Zoolang de jaartax geheven werd, wist men vanzelf
welke huizen schotschietend en stemdragend waren. Na
de opheffing van de jaartax hebben de Staten van Friesland
in 1640 die huizen laten opteekenen in registers, z.g.n.
stemkohieren, om verwarring te voorkomen. Tot het jaar
1795 zijn die z.g.n. schotschietende huizen stemdragend
gebleven en hebben zij hun naam behouden.
Ik behoef hier niet op te halen, hoe het in de 17e eeuw
en later in Friesland met het stemrecht was gesteld. Dit
is bekend genoeg. Ieder weet hoe door het opkoopen van
hornlegers zonder land eene familie zich de meerderheid
van stemmen in een dorp en zelfs in eene grietenij kon
verschaffen. Men heeft natuurlijk 't ergerlijke van deze
stemmen-kooperij wel gevoeld en dan ook in 1748 bij het
Reglement-Reformatoir althans tot op zekere hoogte daaraan
een einde gemaakt door het stemrecht te ontnemen aan
hornlegers waarbij niet een zeker — overigens willekeurig
bepaald en klein — aantal pondematen lands behoorde.
Meer dan een lapmiddel was dit niet, en de regeling van
het stemrecht bleef in den grond der zaak even onredelijk
als daarvóór. Had men in 't algemeen het stemrecht toegekend aan ieder die eene zekere hoeveelheid grond bezat,
't was althans een stelsel geweest voor verdediging vatbaar. Maar dat het stemrecht verbonden bleef aan enkele
•) Zie mijn De Kerkelijke goederen in Friesland I, bl. 33 v.v.
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huizen, waarbij een stukje grond behoorde, was de ongerijmdheid zelve.
Het is nu echter ook duidelijk hoe de verwording van
het stemrecht is te verklaren. Immers hieruit dat de natuurlijke grondslag waarop het was opgebouwd, in den
loop der tijden daaraan was ontvallen. Dien grondslag
vormden de eigenaardige agrarische toestanden in vroegere
eeuwen. In haar oorsprong had deze regeling van het
stemrecht niets onredelijks. Zij paste integendeel geheel in
den staat der vroegste Middeleeuwen. Die staat was opgebouwd niet uit individuen maar uit families, en dit niet
alleen in personeelen maar ook in territorialen zin. De
familie vormde tot op zekere hoogte een autonomen rechtskring. Materieele grondslag van de familie was de hoeve.
De verdwijning van de hoevenorganisatie beteekende tegelijk de verbrokkeling van het fundament waarop tot dusver
de staatsinrichting gebouwd was. Het gebouw zelf geraakte
dientengevolge hoe langer hoe meer in verval. Het hielp
weinig of men al trachtte het hier en daar wat te herstellen,
daar men verzuimde een nieuw fundament te leggen. Tegen
den revolutiewind bleek het niet bestand.
Hiermede ben ik gekomen aan het einde van mijne
mededeelingen over het grondbezit in Friesland. Ik wil
er nog eene opmerking van practischen aard aan toevoegen.
De geschiedenis van het grondbezit in Friesland leert ons
zoo duidelijk mogelijk, hoe noodzakelijk te allen tijde historisch onderzoek is niet alleen voor het begrijpen, maar
ook voor het waardeeren van bestaande toestanden. Er zijn
er die voor historisch onderzoek eene zekere minachting
of zelfs vrees aan den dag leggen, omdat het naar hunne
meening maar zou leiden tot conservatisme. Zij verkondigen dat het beter is vooruit — dan achteruit te zien.
Maar zij vergeten dat het eerste niet mogelijk is zonder
het laatste en dat juist historisch onderzoek leert in het
historisch gewordene datgene wat zijn bestaansgrond verloren heeft te onderkennen van hetgeen dien behouden
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heeft. Wie de historie niet kent, loopt het grootste gevaar
door haar te worden overheerscht.
AMSTERDAM,

21 Januari 1922.
L. J. VAN APELDOORN.
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