
Virga en Pes in de registers der kloosters te
Fulda en te Werden.

Bijdrage tot de kennis van de oud-friesche hoeve
door Dr. O. POSTMA.

I. Inleiding.

Tot de belangrijkste bronnen van onze kennis omtrent
de economische toestanden vooral in het noordelijk deel
van ons land over het tijdvak van 800—1200 behooren de
registers van de goederen (schenkingen) en inkomsten der
kloosters te Fulda en Werden.l)

Beide kloosters, waarvan het eerste in 744 door Bonifacius
en het tweede in 796 door Ludger werd gesticht, verkregen
langzamerhand door schenking vele bezittingen, wat ons
land betreft vooral in de friesche streken, al omvat dan
ook de groote schenking van Folker aan het klooster te
Werden in 855 goederen in de frankische en Saksische
streken van ons land.

De friesche bezittingen van Fulda liggen verspreid over
West-, Midden- en Oost-Friesland met de tegenwoordige
provincie Friesland als centrum ; die van Werden liggen
over het algemeen meer oostelijk en zijn misschien het
meest geconcentreerd in de Eems-streek. In de genoemde

') Deze registers zijn meermalen geheel of gedeeltelijkin druk
verschenen. Schrijver dezes heeft bij deze studie vooral gebruik
gemaakt voor Fulda van : „Ausführliche Untersuchungen über die
auf Friesland sich beziehenden traditiones Fuldenses" van dr,
B. Bunte in het „Jahrbuch der Gesellschaft für bild. Kunst u. vat.
Altertümer zu Emden" Bd X p. 29 en Bd XI p. 83 en voor Werden
van „Die Urbare der Abtei Werden a. d. Ruhr" van R. Kötzschke
(Rhein. Urbare Her Bd). Bonn. 1906.
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lijsten kan men vooral omtrent den grond en het daarvan
gemaakte gebruik gegevens vinden in de grootte en den
aard der schenkingen en in den aard van de op te brengen
producten. r)

De voornaamste eenheden, waarin de verworven bezit-
tingen worden uitgedrukt zijn in de eerste plaats: „huba",
„mansus" en een enkele maal „sors" (hoeve of waar);
verder „terra . . . animalium, boum, pecudum" (land voor
. . . stuks vee), „prata ad . . . carradas feni" (hooiland,
dat . . . voer hooi oplevert) of „partem pratorum quan-
tum una die a . . . viris meti poterit" (hooiland, dat
. . . mannen in één dag maaien kunnen). Daarnaast
komen echter ook nog de hierboven geplaatste eenheden
„virga" en „pes" voor. Soms is de beteekenis dezer woorden
duidelijk genoeg, b.v. als er staat: „20 pedes terre arabilis in
latum et 300 in longum". Dan zijn het degewone lengtematen
roede en voet. Verder kunnen de woorden nog op twee
algemeen gebruikelijke wijzen oppervlaktematen voorstel-
len. Vooreerst kunnen het vierkante roeden en vierk.
voeten zijn; verder kunnen het strooken landsvoorstellen,
waarvan de breedte een roede of een voet is en waarvan
de lengte niet genoemd wordt omdat dit niet noodig geacht
wordt. Deze laatste methode is vrij algemeen gebruikelijk
geweest bij akkers, waar vele perceelen van ongeveer ge-
lijke lengte, aan verschillende eigenaars behoorende, naast
elkaar liggen (b.v. op esschen) en in veenstreken, waar
de hoeven of ook de afzonderlijke perceelen, smal langs
den weg, zich loodrecht daarop tot op grooten afstand,
b.v. tot een kanaal, uitstrekken; en deze methode is nog
volstrekt niet in onbruik geraakt.

Wanneer men nu b.v. in het register van Fulda aantreft
een schenking van „20 virgas de terra arabili" dan zal
waarschijnlijk de virga hier in de laatstgenoemde dezer 2
beteekenissen genomen moeten worden, daar de middel-

') Zie hiervoor: Blok „Studiën over Friesche toestanden in de
middeleeuwen." Bijdragen voor Vaderl. Gesch. en Oudheidkunde.
Derde Reeks VI p. 1.
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eeuwers met lengte-eenheden meer vertrouwd waren dan met
oppervlakte-eenheden. Zij konden zich moeilijk oppervlakte
denken (tenminste haar moeilijk aanduiden) zonder vorm.1)

Hetzelfde geldt als er gesproken wordt van een „vurth-
acker" (wierde-akker) van ,,5 virgas et 4 pedes". Er zijn
echter ook veel gevallen waarbij de bedoelde woorden niet
best een der genoemde beteekenissen kunnen hebben.
Vooral in de registers van Werden en inzonderheid in
Oost-Friesland komen deze voor. Daar zijn virga en pes
bijna de eenige maten en worden gewoonlijk gebruikt
zonder het woord terra. Zoo b.v.: „in Urianhen sunt tres
virge, id est trium librarum census". Deze census is juist
een aanwijzing, door het aanzienlijke bedrag, dat virga hier
niet de laatstgenoemde beteekenis kan hebben. Door ver-
gelijking blijkt n.1. (we loopen hier eenigszins op ons betoog
vooruit) dat dit bedrag ongeveer overeenkomt met het be-
drag voor een geheele hoeve betaald.

Nu is evenwel moeilijk aan te nemen, dat een strook
lands ter breedte van een roede de grootte van een geheele
hoeve zou kunnen hebben. Zulk een strook zou b.v. tOOOO
rcede lang moeten zijn om een oppervlakte van + 15 H.A.
te krijgen en dus als hoeve geheel onbruikbaar zijn, zoo-
wel wegens de geringe breedte als om de groote lengte.2)
Nog erger wordt het met strooken, die de breedte van een
voet hebben, om van de „pollices", die ook een paar maal

') Volgens een opmerking van Maitland (F. W. Maitland,
„Domesdaybook and beyond". Cambridge 1897).

Een typisch voorbeeld van de juistheid hiervan heeft men in
een oorkonde van 1313 in het Friesch Charterboek, waar voor
het eerst sprake is van de friesche landmaat „pondemaat", die
hier gedefinieerd wordt als „quod spatium 12 virgarum in
latitudine et 20 in longitudine", waarmee men te kennen wil
geven dat de oppervlakte 240 vierkante roeden is.

2) De meest langgerekte hoeve, die ik in het noorden des
lands aantrof was eert hoeve van de stad Groningen in Beerta.

Volgens de kaart in het „Groot Caarteboek" van 1724—1729
was deze aan de uiteinden 10 en 15 roede breed en 888 roede lang.
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voorkomen, maar niet te spreken. Wij zullen dus een
andere verklaring van de bedoelde termen moeten zoeken.

Deze zaak is vooral ook daarom van belang, omdat
daarmee samenhangt de vraag in hoeverre men in friesche
streken „marken" heeft gehad, in hoeverre daar het „hoe-
venstelsel" bestond,

II. Hoevenstelsel en Marken. Verklaring van virga en pes
met behulp van het breedtesysteem.

Onder hoevenstelsel in zijn zuiversten vorm verstaat
men een wijze van bewoning en bebouwing van den grond,
waarvan de voornaamste eigenschappen de volgende zijn :
1. de hofsteden zijn bij elkaar gebouwd, vereenigd in
dorpen of buurten; 2. de bouwlanden liggen in „Gemenge-
lage" d.w z. het gezamenlijke bouwland bestaat uit een
aantal velden, „Gewannen", die weer in een aantal strooken
verdeeld zijn, waarvan er telkens een of meer behooren
tot een bepaalde hoeve, zoodat de totale som der strooken
tot de verschillende hoeven behoorende een evenwaardig
geheel vormt; 3. het hooi- of madeland is in hoofdzaak op
dezelfde wijze verdeeld, hoewel men hier gewoonlijk niet
die regelmatige Gewannen aantreft als bij de bouwlanden
en ieder nu een geringer aantal en dan grootere en onregel-
matiger perceelen in zijn deel heeft; 4. de verschillende
hoeven bezitten gelijke rechten (ideëele quota) in de ge-
meenschappelijke weilanden.

In plaats van geheel gelijk te zijn, kunnen de hoeven
ook een bepaalde eenvoudige grootteverhouding bezitten.

De dorpen of buurschappen, gevormd door de bijeen-
behoorende hoeven worden „marken" genoemd.

In engeren zin noemt men ook wel mark of gemeene
mark het gemeenschappelijke weideland alleen.

Is dus oorspronkelijk de mark niet anders dan het ge-
organiseerde geheel der bijeenbehoorende hoeven, toch
zijn „hoevenstelsel" en „Markenverfassung" niet geheel
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identieke begrippen. Wanneer b.v. na verloop van tijd de
aandeelen in de gemeenschappelijke weidelanden zijn los-
geraakt van het overige, in particulier bezit zijnde, deel
der hoeven, is het hoevenstelsel verbroken, doch de mark
is blijven bestaan.

Er zal nu nog zijn overgebleven : a. gemeenschappelijk
bedreven akkerbouw of ten minste gemeenschappelijke
regeling der bebouwing en b. het gemeene veld. Omtrent
de vraag of deze beide zaken noodig zijn om van marken te
kunnen spreken, loopen de meeningen uiteen. De Blécourtl)
neemt aan dat daarvoor voldoende is dat er communale
gronden zijn. Anderen achten zelfs de gemeenschappelijk
bedreven akkerbouw alleen voldoende.

Naast gemeenschappelijke regeling van het gebruik van
bouwgrond en gemeen veld behoort nog tot de werkkring
van de markgenootschappen het in orde houden van wegen,
dijken, vaarten enz., in het algemeen het latere water-
schapswerk. Dit blijft nog bestaan, als de eigenlijke mark
reeds vervallen is.2)

Wanneer wij als ideaal hoevenstelsel dat beschouwen,
waarbij de hoeven van een mark onderling geheel gelijk
zijn, zoo spreekt het van zelf dat door splitsing en com-
binatie bij erfenis, huwelijk en aankoop dit ideale lang-
zamerhand verloren zal raken tot het stelsel ten slotte
geheel vernietigd is. Zoolang het nog vrij ongerept bestaat
en ook in een bepaalde streek in de verschillende dorpen
de hoeven onderling niet te veel uiteenloopen, kan het
gebeuren dat die, voor bedoelde streek normale, hoeve tot
een oppervlaktemaat wordt. Zoo vindt men b.v. in Gel-
derland nog al eens 20 morgen als hoevemaat en in de
Rijnstreken 30 juk.

') A. S. de Blécourt „Aanteekeningen over Marken". Tijd-
schrift voor Rechtsgeschiedenis. I p. 298.

2) Zie b.v. de willekeur van Peise van 1763 in J. G. C. Joosting
„Willekeuren van Drentsche marken". Verslagen en Mededee-
lingen der Ver. tot Uitg. d. b. v. h. Oud-Ned. Recht. Deel VI No. 1.
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Het komt echter ook voor dat de maat van dorp tot
dorp ve rander t . x )

Het boven bedoelde hoevenstelsel schijnt in den tijd,2)
waa rvan onze regis ters dagteekenen in Ge rmaansche stre-
ken vrij a lgemeen te zijn voorgekomen. Nog t h a n s hebben
de Drentsche esschen veel overeenkomst met de bovenge-
noemde zich in „Gewannlage" bevindende bouwlanden en
ook zijn de gemeene velden nog niet volkomen verdwenen .

Volgens sommige geleerden maken echter de Fr iesche
streken daa rop een ui tzondering. Onder de Duitschers is
het vooral Meitzen, die ontkent dat het hoevenstelsel in
Friesche s t reken voorkwam. 3 ) Meitzen, die bij zijn onder-
zoekingen vooral uitging van de uit de kadastrale kaar ten
blijkende ligging der perceelen, zag dat in Fr iesche streken
de s t rookvormige perceelen der velden zoo goed als niet
voorkwamen. Vooral in de kleistreken, die in deze gewesten
het belangrijkste deel ui tmaken, is de bodem bijna zonder
uitzondering in meestal eenigszins onregelmatig-vierhoekige
,b lokken" verdeeld, waarvan er een aantal om de hofstede
verspreid liggen, waarbij ze behooren. (Een ui tzonder ing
maken de in lateren tijd ingedijkte nieuwe landen, w a a r men
regelmatiger en ook meer langgerekte perceelen aantreft.)

Ook zijn in de friesche streken de hofsteden niet zoozeer
als elders , w a a r het hoevenstelsel heerscht , tot gesloten
dorpen vereenigd.

Hoewel erkent moet worden , da t de namen „ m a n s u s "
en „huba" ook in friesche s t reken voorkwamen, zoo zou
men dit aan frankischen invloed kunnen toeschrijven. In
Oost-Friesland, dat buiten dien invloed bleef, komen deze
benamingen niet voor.

') In de Hollandsche „Informacie" van 1514 vindt men b.v. in Die-
men hoeven van 18 morgen, in Amstelveen van 110 morgen, in andere
plaatsen van 30,20 en 16 morgen. Deze laatste getallen komen echter
nog al eens voor; hebben dus reeds een meer algemeen karakter.

2) Tenminste in het laatste deel daarvan ; van den eersten tijd
bestaan weinig bronnen.

3) A. Meitzen, „Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen
und Ostgermanen" Berlin, 1895.
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Andere onderzoekers hebben meer gelet op het al of niet
voorkomen van de gemeenschappelijke weilanden en uit het
nagenoeg ontbreken daarvan in de friesche streken in lateren
tijd het besluit getrokken dat het markenstelsel daar, ten
minste op de klei, wel niet inheemsch geweest zal zijn.1)

Daartegenover staan zij, die meenen dat de friesche
streken, al is er dan in lateren tijd weinig van het oude
boevenstelsel of de marken overgebleven, geen uitzondering
op den regel hebben gemaakt. Hiertoe behooren in Duitsch-
land Heek, Rhamm en Swart en in ons land Acker Stra-
tingh, Beekman en van Apeldoorn. s)

Deze beschouwen de friesche „hemrik", waarvan in wetten
en oorkonden nog al eens gesproken wordt, als een mark,
Gosses en Joosting zien er niet veel anders in dan een
waterschap.

Heek is de eerste geweest, die de virga en pes uit de
kloosterregisters met een friesch hoevenstelsel in verband
gebracht heeft. Zijn meening dat er zulk een hoevenstelsel
geweest zou zijn berust voor een groot deel hierop, dat
naar zijn oordeel op die wijze alleen bedoelde namen
behoorlijk zouden kunnen worden verklaard.8) Deze ver-

>) Zie J. H. Gosses „Stadsbezit in Grond en Water gedurende
de Middeleeuwen". Ac. Pr, Leiden 1903 en J. G. C. Joosting „De
Groningsche marken". Geschiedkundige Atlas van Nederland.
Ie Afl. 's Gravenhage 1920.

2) Ph.Heck „Die AltfriesischeGerichtsverfassung". Weimar 1894.
K. Rharr i „Die Grosshufe der Nordgermanen". Braunschw. 1905.
F. Swart „Zur friesischen Agrargeschichte". Lpsg. 1910.
G. Acker Stratingh „Marken in Friesland". Versl. en Mêd. der

Kon. Ak. v. Wet. Afd. Letterk. IX.
A. A. Beekman „Het Dijk- en Waterschapsrecht in Nederland".

's Gravenhage, 1905-1907.
L. J. van Apeldoorn „Ontbindende en samenbindende krachten

in het Friesche rechtsleven der Middeleeuwen". Leeuw. 1921.
3) Swart zegt hiervan : „Mit Recht haben Heek und Rhamm

betont, dass die Messung nach virgae und pedes in diesen Ver-
zeichnissen genügt, urn den gemein-germanischen Charakter der
friesischen Agrarverfassung zu erweisen". l.c.p. 124.
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klaring, vooral door Rhamm en Swart uitgewerkt, is nu
de volgende.

De verdeeling der Gewannen in perceelen van gelijke
grootte kan op 2 wijzen geschieden. In de eerste plaats
door vlaktemeting d.w.z. directe verdeeling in stukken ter
grootte van een morgen. Men treft deze methode vooral
aan in streken waar de Gewannen een eenigszins onregel-
matigen vorm hebben. Meestal wordt dit als de oudste
methode beschouwd. In de tweede plaats kan het geschie-
den volgens het breedte-systeem; hierbij wordt het veld in
strooken van bepaalde breedte verdeeld en zooveel stroo-
ken bijeengenomen als noodig is om de vereischte opper-
vlakte te krijgen. Die strooken worden dan ook aangeduid
door hun breedte; de lengte wordt verzwegen als blijkende
uit de plaatselijke omstandigheden.

Boven is hiervan reeds gesproken.
Virga en pes duiden dus een strook aan die een roede

of een voet breed is. Nu moet echter, zooals wij zagen de
virga ongeveer de grootte van een hoeve hebben; verder
blijkt dat omstreeks 1400 de pes met een gras gelijk ge-
lijk gesteld werd. Een strook van die breedte kan die
grootte niet hebben; de eenige mogelijkheid is dus dat het
niet een smalle strook voorstelt, maar een aantal smalle
strooken en wel één in ieder Gewann of zooveel in elk
Gewann als met het hoeveaandeel overeenkwam. Op die
wijze kan de som der strooken de behoorlijke grootte krijgen.

Een „virga" beteekent dus een aantal strooke» /die ieder
een roede breed zijn; een „pes" zal echter moeilijk een
aantal strooken kunnen voorstellen, die een voet breed
zijn, want die zouden praktisch onbruikbaar zijn. Dit moet
dus een ideëel deel voorstellen: als de roede b.v. 16 voeten
heeft is „pes" = x/16 van de som der werkelijk bestaande
roedestrooken en de „pollex" is daar b.v. weer Via van.

Ik vestig er de aandacht op dat het een half reëel, half
ideëel systeem is, wat hier is opgesteld. Dit is naar mij
voorkomt, een bezwaar, maar geen overwegend bezwaar.
Erger is, dat akkerstrooken van één roede breedte in
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werkelijkheid nergens voorkomen (als men de roede geen
fantastische grootte wensch t te geven) maar dat deze stroo-
ken bijna nooit minder dan twee roeden breed zi jn. :)

Neemt men deze breedte als de normale aan, dan zou dus
virga eigenlijk beteekenen : dubbelroede en een aanta l stroo-
ken voorstellen van twee roeden breedte. Dan zal echter
ook de pes waarschijnlijk een dubbele voet voorstellen enz.

Ten slotte moet nog opgemerkt worden , dat men zich
het bouwland nog moet aangevuld denken met bijbehoo-
rend huis en hof en aandeel in de gemeenschappelijke
weide, w a a r d o o r de virga tot hoeve wordt .

IlI. Grootte van virga en pes.

Ter volledige toetsing van deze theorie zal het noodig
zijn eerst nog eens zoo goed mogelijk uit de registers de
grootte van de virga en pes te bepalen.

W a t de plaatsen betreft, w a a r van virga en pes gespro-
ken wordt , zoo vinden wij wa t het register van Fu lda be-
treft in de tegenwoordige provincie Fr ies land, als wij weg-
laten de gevallen waar in ze waarschijnlijk slechts lengte
of breedte voorstellen, alleen : „in Fard incheim 2) 10 pedes"
en waarschijnl i jk: „tres pedes in villa, quae dicitur Hura" .
In de provincie Groningen hebben w i j : „in villa, quae
dici tur Sahsingenheim 8) terrae unam virgam et 5 pedes"
en „in S tukeswere t 4 ) 8 p e d e s " ; in Oost-Friesland zijn te
herkennen : Damhusen, Utheim en Langenloh.

') Natuurlijk is dit nog iets anders dan dat de strooken steeds
2 roeden breed zouden zijn.

De redeneering waardoor Swart tot het resultaat komt, dat de
breedte in het algemeen wel 2 roeden zal geweest zijn, is dan
ook zeer zwak (l.c.p. 127). De „terra que dicitur fena" die hier
wordt aangehaald, zal wel veen en geen marsch voorstellen.

2) Firdgum.
3) Saaksum of Saaksumhuizen. Het laatste was volgens „Tegen-

woordige Staat" vroeger Saaksum genaamd; daar het in het register
volgt op Middelstum is er wel kans dat het laatste bedoeld wordt.

4) Stitswerd.
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In het register van Werden komen de bedoelde namen
veel meer voor; hierbij is echter geen enkele naam in de
provincie Friesland te herkennen. In de provincie Gro-
ningen hebben we hier goederen te Reide, „Euuagtiochi"
Fimel, Termunten en Onstwedde, die op deze wijze wor-
den aangegeven; de overige plaatsen, voor zoover te her-
kennen, liggen in Oost-Friesland en wel voor de overgroote
meerderheid op de marsch. In het Werdensche register
komt op deze wijze „virga" 48 maal voor, „pes" 73 maal,
„pertica" 7 maal, „cubitus" 2 maal, „pollex" 2 maal,
„stimulus" 1 maal.

In de eerste plaats de „virga". Beschouwt mende geheele
aantallen virga's dan vindt men 1 virga 20 maal, 2 virgae
10 maal, 3—7 maal, 4—2 maal, 5—1 maal, 9—4 maal,
10 -1 maal, 12—2 maal en 14, 16, 17, 18, 20 ieder 1 maal.
Geheel anders is het met de „pes"; 1 pes wordt slechts 1 maal
genoemd. Dit bewijst al dadelijk dat „virga" een groote
eenheid is : schenkingen van 1 virga vormen de hoofdzaak,
geheel overeenkomstig met de „mansus" in niet-friesche
gebieden.

Verder kunnen we de cijns vergelijken met die van de
mansus. In Fulda vinden we één opgave van omstreeks
900: 2 virgae met census van 34 denarii, verder van 945:
12 mansi, die ieder X2od. betalen. In Werden vindt men
over den tijd van 900—1000 achtereenvolgens voor de virga
naar tijdsorde: 160d.; 240d., 120d., lOOd., 102d., 264d.,
95d., 120d., 432d., 120d., 72d.; 57d., 57d. *) Het gemiddelde
dezer 13 opgaven is i&d. Verder heeft men hier 5 mansi,
die ieder iôod betalen en 1 mansus dominicalis van zyid.

Wij kunnen dus in elk geval zeggen, dat de virga van
dezelfde orde van grootte is als de mansus 2).

') Hier en later zijn de pallia in denarii omgerekend. Daar-
voor leveren de registers verschillende gegevens, waarbij weinig
verschil in verloop van den tijd valt op te merken. Er is dus
eenvoudig het gemiddelde genomen, wat gaf: 1 p. = 9'/2 d.

2) In Holland vond ik uit opgaven in het Oork. Boek v. H. en Z.
voor de lle eeuw gemiddeld per mansus 350 d.
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Het komt mij echter voor dat wij nog wel iets verder
kunnen gaan. Het veelvuldig voorkomen van schenkingen
van juist 1 virga schijnt er op te wijzen, dat het iets meer
dan een gewone landmaat is, en waarschijnlijk wel de
normale bedrijfseenheid; de virga zou dan geheel over-
eenkomen met de mansus of hoeve in andere streken.
Nog twee directe aanduidingen wijzen in die richting.
Vooreerst staat in het „dubbelregister" van Fulda bij een-
zelfde schenking eenmaal „area" (veelal „huisstede") en
eenmaal „virga"; verder in Werden de omschrijving : „unam
virgam in Hrothgering tiochi iuxta Sibodi heriditatem
quam habet Tetta. Uuldag colonus erat" x). Deze virga
bestond dus maar niet uit eenige willekeurige grondstuk-
ken, maar vormde een bedrijfsgeheel.

In de tweede plaats de „pes". In Fulda is er slechts
één opgave: 1 pes = 2od. (omstreeks 900). In Werden
naar tijdsorde: 10d., 3:V4d, 10d., 17d.; 5llud., lOd.; lOd.,
15d., 19d., 23d. Dus gemiddeld izd. 2)

Ter vergelijking hebben we de „terra boum" uit Fulda.
We vinden daarvoor in het laatst der 8e eeuw 2d., 5d.,

8d., 5d., SSd- dus gemiddeld jd. en omstreeks 900: 12d.,
18d., 12d., 45d, 12d of gemiddeld i8d. Dus pes en gras
zijn van dezelfde orde van grootheid.

Eenigszins vaster grond krijgen we nog onder de voeten
vooreerst door het Fuldasche dubbelregister waar de pes
later „terra boum" genoemd wordt en verder door Oost-
friesche oorkonden van lateren tijd.

In het Oost-friesche Oork. Boek vindt men pes of „vote-
landes" in 1422, 1432, 1447, 1449, 1453, 1455, 1475, 1484
en 1495. Eenmaal wordt hier bij een acte handelende

') Kötzschke l.c.p. 52.
2) Hier zijn buiten rekening gelaten de opgaven uit de pro-

vincie Groningen uit de I2e en 13e eeuw, die er ver uitloopen.
Waarschijnlijk is dit toe te schrijven aan de depreciatie van het
Groninger geld (zie: J. H. Gosses „Utrechtsch en Friesch-Gro-
ningsch geld van de lle tot den aanvang der 14e eeuw". Tijd-
schrift v. h. Gen. van Munt- en Penningkunde. 16e Jaargang. 2e afl.)
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over 3vote landes als opschrift vermeld „Een kopbrief van
3 gras". Bovendien blijkt de koopprijs van een voet en
een gras ongeveer gelijk te zijn; in Jemgum wordtiu 1453
4 voet land verkocht voor 31 Rh. gulden en 28 gras voor
14 stieg Rh. gulden, dus 1 voet voor 73/4 Rh. g. en 1 gras
voor 10 Rh. g. Wij kunnen dus wel de grootst mogelijke
overeenkomst tusschen pes en gras constateeren.

In de derde plaats de verhouding van virga en pes.
Voor Werden is de cijns per pes gemiddeld 12d en per

virga 149d; hieruit zou volgen 1 virga = 125'13 pes, maar
het aantal gegevens is wel wat klein om aan dit verhou-
dingsgetal groote waarde toe te kennen. Misschien is een
direct gegeven af te leiden uit een bovenschrift in het
register. *) Er wordt daar gesproken van 1ja en 1/i virga
en nu staat hierboven geschreven „12 pedes". Rhamm vat
dit op als behoorende bij V2 virga en krijgt dan 1 virga = 24
pedes; Swart, met meer recht naar mij voorkomt, beschouwt
het als de samenvatting van 1j2 en 1ji virga en krijgt zoo
1 virga = 16 pedes. Natuurlijk kan het ook nog een latere
schenking voorstellen.

Eindelijk kan men ook nog iets trachten af te leiden uit
het voorkomen van bepaalde aantallen pedes.

Als de pes niet een werkelijke maat, maar een quotum
is, moeten bepaalde getallen een zekere voorkeur genieten,
n.1. die, welke een eenvoudig breukdeel van het aantal
pedes der virga voorstellen. Men vindt nu dat 4, 6, 8 en
12 pedes eenige voorkeur hebben; 16 komt niet voor.2)

0 Kötzschke p. 54.
2) De volledige uitkomsten zijn :

i pes komt 1 maal voor. 11 pes komt 0 maal voor.
9 1 19 R
^ 11 >i u 11 * ^ ij n ° n »

3 » ii 3 „ „ 14 „ „ 3 „ „
4 9 15 1
^ n i! ^ » )) x ^ ii 11 * IJ n

5 i) » 5 i7 ii 18 ii ii 3 „ „
" ii ii " n ii 20 „ „ 3 „ „
7 0 ?9 1
' ii ii u ii ii *-"£ ij it L ii ii

8 6 94 1
° ii ii ^ ii ii " ^ ii il L ii ii

Q 4 W 9
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Daar 24 te veel is, schijnt het dus het beste voor de virga
16 pedes te nemen.

Natuurlijk is ook niet onmogelijk dat de verhouding van
deze virga en pes evenals die van de gewone lengtematen
van plaats tot plaats of ten minste van streek tot streek
varieerde. De friesche roede had ten minste in later tijd
een nog al uiteen loopende lengte, die varieerde van 12
tot 18 voeten. Aan den anderen kant is het echter ook niet
onwaarschijnlijk dat bij deze speciale onderverdeeling niet
het aantal voeten van de plaatselijke roede, maar dat van
een meer algemeene rekenroede werd genomen, zoodat
b.v. overal 1 roede = 16 voeten.1)

Het is bekend dat bij de verdeeling van hoeven en de
weideaandeelen (waren) der marken de verreweg meest
voorkomende verdeeling is die in helften, vierde deelen,
achtste deelen enz. Andere onderdeelen komen weinig voor.
Een roede van 16 voeten is nu zeer geschikt om zulke
deelen uit te drukken.

IV. Nadere toetsing der theorie.

Met de door de theorie van Rhamm en Swart onderstelde
grootte van de genoemde maten kunnen we dus accoord
gaan; thans komt nog de theorie zelf. Een paar bezwaren
zijn reeds genoemd. Daarbij komen nog de volgende:

1. Bij deze theorie wordt aangenomen dat het bouwland
de hoofdzaak vormt. Wat de graslanden 2) betreft, heeft
men n.1. bij de hooilanden het Gewannstelsel niet met die
regelmaat als bij de bouwlanden en bij de weidelanden
heelemaal niet. En nu is daarentegen hoogst waarschijn-
lijk het grasland in de friesche streken hoofdzaak geweest.

') Nog een derde mogelijkheid zal in hoofdstuk VI besproken
worden.

2) Daar de namen op dit gebied nog al wisselend zijn, willen
we even vooropstellen dat we hier „grasland" stellen tegenover
bouwland; het grasland kan weer gebruikt worden als „weiland"
of als „hooiland".
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Dit blijkt vooreerst uit de namen der eenheden in dien
tijd: „terra animalium", „carrada feni" in Friesland en
Groningen en de latere eenheden „gras" en „deimpt" in
Oost-Friesland en Groningen. „Jugerum" en „jurnale" ko-
men in den eersten tijd hier niet voor en later „juk"
slechts in een deel van de prov. Groningen. Ook enkele
plaatsen in de registers leggen hiervan getuigenis af; zoo
b.v. bij Fulda onder no. 69, waar gesproken wordt van
20 X 300 ped. terr. ar. en prata ad 60 carr., dus een uiterst
klein stukje bouwland bij grasland van 60 voer hooi. Ook
de opsomming hier en daar van de te leveren producten
van den grond wijst hierop. *)

Eindelijk is in de oorkonden van het O.-F. Oorkonden-
boek zeer veel vaker sprake van grasland dan van bouw-
land. Speciaal waar de pes genoemd wordt, wordt ner-
gens van bouwland gesproken, maar meestal van een
„venne" of „fenne" en nu is dit zeker in het algemeen
grasland. 2)

In het begin der 19e eeuw geeft Arends voor de marsch
in Oost-Friesland op: 3/6 grasland; vroeger was dit vol-
gens hem 4/5 of 9/10.

2. Op de klei, waar vooral virga en pes voorkomen,
ontbreken de Gewannen bijna geheel. Het is dan ook
zeer gewaagd als Swart (l.c. p. 117) zegt: „Die Marsch hat
die gleiche Fluraufteilung gehabt wie die Geest". Hij
laat er dan ook direct op volgen : „Heute sind davon nur
noch geringe Spuren vorhanden." Het is inderdaad uit-
zondering als men, zooals bij het Escherland van de
Krummhörn, wat het bouwland betreft, overeenkomst met
de esschen van de geest ziet. Ook in het tegenwoordige

') Zie hieromtrent vooral ook: Blok l.c.
2) In het O. F. Oork. boek vindt men zelfs in 1473 telkens

„venland" tegenover „metland" gesteld; hier heeft het dus al de
meer beperkte beteekenis van „weideland", die het thans ook in
de prov. Friesland heeft. Alleen in Noord-Friesland, voorzoover
mij bekend, kan „fenne" ook nog beteekenen „een stuk marschland
door sloten omringd" en kan als zoodanig dus ook bouwland zijn.

7
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Friesland vindt men op de klei hier en daar iets wat er op
gelijkt of wat er op geleken heeft ] ) ; maar dan toch alleen
in zooverre, dat er enkele stukjes bouwland aan verschillende
personen toebehoorende bijeen liggen, zonder dat er sprake
kan zijn van een Gewannstelsel.

Op afzonderlijke „kampen" bouwland wijzen ook de uit-
drukkingen in het register van Werden 3) : „In Campe
maiori XVIII pedes et Andulfus uurd" en „In Lacuurd
octo pedes et Edalues uurd". „In Pettingham 1 uurd".
Waarschijnlijk is hier „uurd" een kleinere, niet bewoonde
terp. s)

De kaart, die Meitzen in zijn Atlas geeft van de verdee-
ling der „Flur" in Rysum (no. 87) vertoont dan ook een
zuivere blokvorm zonder spoor van strookverdeeling. Ge-
heel daarmee overeen komen de friesche en groningsche
kle.istreken, met uitzondering van enkele dorpen in de
prov. Friesland, waar eenige strookjes gevonden worden.
Speciaal de dorpen Saaxumhuizen,Termunten en Fimel, in
het register van Werden genoemd, hebben, blijkens de
stafkaart, geheel het bloktype. Natuurlijk blijft steeds de
vraag, in hoeverre het vroeger anders geweest kan zijn;
het is echter wel zeker dat in het midden van de 16de
eeuw de perceel-indeeling op de klei reeds bijna gelijk aan
de tegenwoordige was.

3. Het voornaamste bezwaar is echter nog wel, dat het
systeem, zelfs al was de toestand op de marsch geheel
gelijk aan dien op de geest, nog onmogelijk schijnt. Het
zou alleen mogelijk zijn als men met de uiterste regelmaat
verdeelde Gewannen had; als het b.v. op deze manier toe-
ging : A heeft 1 hoeveaandeel en B 2, nu heeft ook in elk
Gewann A telkens een strook van 2 roeden breedte tegen
B een van 4. Maar zoo gaat het volstrekt niet. Het gaat

' ) Zie o o k : O. Pos tma „Esschen op de friesche klei". Driemaan-
delijksche Bladen. XXe Jaargang , p . 17.

2) Kötzschke p. 47 en p. 50.
3) In Westelijk Friesland komt in later tijd op dezelfde wijze

„wier" of „wijer" voor.
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b.v. zoo: A heeft in het eerste Gewann 3 strooken van
zekere breedte (al of niet aaneengelegen) en B 6, A heeft
in het tweede 4 tegen B 9, A in derde 3 tegen B 5 enz.
Ook ontbreekt dikwijls in een Gewann iemands aandeel.
Men oordeele over de mogelijkheid door in den atlas van
Meitzen de regelmatigste Gewannen uit te zoeken. *)

Veel minder gaat het natuurlijk bij de minder regel-
matige en volstrekt niet bij die, welke niet volgens het
breedtesysteem verdeeld zijn. Tot de minder regelmatige
kaarten behoort ook die van Filsum (no. 88 bij Meitzen)
op de Oost-friesche geest.

Veel overeenkomst met deze laatste kaarten hebben die
welke de verdeeling van het veld aangeven in de aan de
friesche streken grenzende gewesten als Westerwolde 2) en
Drente (niet bij Meitzen voorkomende). Bij de beschouwing
dezer kaarten krijgt men den indruk, dat ieder der boeren
de gelegenheid heeft gehad een ongeveer gelijk stuk in
cultuur te brengen, zonder dat dit precies door meting
gecontroleerd werd. Noch de breedte, noch de grootte
der opeenvolgende perceelen vertoont veel regelmaat, zelfs
niet die van een kleine, uit slechts 3 hoeven bestaande
buurschap als Peeloo. 3)

V. Gelijksoortige gevallen van naamgeving in andere
streken. Hypothese daarop berustend.

Om een oordeel te vestigen over den oorsprong der
namen is het wenschelijk eerst nog eens overeenkomstige
namen in andere streken na te gaan.

Dezelfde naam virga, hoewel meest in den vorm „virgata",
komt in denzelfden tijd veel in Engeland voor als naam voor
de klein-hoeve van ongeveer 30 acres akkerland, die een
vierde deel was van de „hide" of groot-hoeve. De naam, die

' ) Hiertoe behooren no. 5, no. 127 en no. 143 van den at las .
2) Wes te rwolde word t in de besproken registers tot Fresia

gerekend. Zie het bovengenoemde Onstwedde.
3) Zie : „Registers, Staten, Kaarten enz." van 1640—1669, Staten-

Archief. Inv. No. 845. R. A. te Assen.
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vóór 937 niet voorkwam, was in den tijd van het Domesday-
book, in het laatst der l le eeuw, algemeen geworden.1)

Virgata heeft echter ook nog een tweede beteekenis; het
stelt ook voor een vierde van een acre. Een acre, het
normale akker-perceel, is in den regel 4 roede breed en
40 roeden lang; deze kleine virgata nu is een strook, die
1 roede breed is en 40 roeden lang. De meest gewone
theorie is nu, dat de naam van de kleine virgata op de
groote overgegaan is op dezelfde wijze als dit boven voor
de friesche virga is ondersteld.2) 3)

De hide bestaat n.1. uit 120 strooken van een acre in de
verschillende Gewannen. Als men iemand 1/i van een hide
wil geven, doet men dit door hem 1|4: van ieder acre van
de hide te geven. Men geeft hem dus een virgata in ieder
acre en noemt nu ook het geheel een virgata. „The explfr
nation is simple", zooals Maitland zegt. Een bezwaar is
slechts, dat de virgata in werkelijkheid niet bestaat uit
120 stukjes van 1/i acre, maar uit 60 stukken van 1/3 acre of
zelfs 30 van 1 acre. Maar, zegt Maitland: „in course of
time size will triumph over shape", d.w.z. wat de grootte
betreft komt het op hetzelfde neer, hoe men de combinatie
neemt, en nu neemt men de meest praktische.

Ik herinner hier aan een andere uitlating van Maitland,
boven aangehaald, die met deze wel eenigszins in strijd is.

') In dien tijd is ook in Normandië „virgada" de naam voor
een hoeve.

2) Zie F. W. Maitland. l.c.
3) Seebohm schijnt het oog te hebben op een andere verkla-

ring van den naam als hij zegt, sprekende van de pertica der
Romeinen: „Man nannte auch das ganze für eine Kolonie ausge-
messene und ihr zugewiesene Land eine pertica. An die Stelle
der pertica trat später virga in der nämlichen zweifachen Bedeu-
tung". (Th. Seebohm „Die Englische Dorfgemeinde". Vert. v,
Th. v. Bunsen. Heidelb. 1885.) Hier zou dus „virga" beteekenen:
„het met een roede (virga) gemeten land". Opgemerkt moet
echter worden, dat de roede bij de vorming der Qermaansche
hoeven wel niet zulk een belangrijke rol zal hebben gespeeld als
bij den arbeid der Romeinsche agrimensoren.
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Erkend moet evenwel worden, dat bij de verklaring van
Maitland de bezwaren, die tegen de afleiding der friesche virga
kunnen ingebracht worden, niet in dezelfde mate gelden.

In de streken toch, waarvan hier sprake is, is het bouw-
land hoofdzaak, terwijl de Gewannen erover het algemeen
een regelmatigen vorm hebben. Al zou dus voor Engeland
misschien nog deze verklaring juist kunnen zijn, aanleiding
om ons oordeel in zake de friesche virga te herzien is er niet.

In de tweede plaats heeft men in een klein deel van
Sleeswijk iets, dat de theorie van Rhamm c.s. schijnt te
bevestigen. Dit is het geval dat Rhamm aanhaalt (l.c.
hoofdstuk VIII), waar de hoeven in 10 roeden verdeeld
zouden zijn, terwijl tevens ieder vol goed in elk Gewann
10 roeden land zou hebben; dit laatste zou dan de ver-
klaring van het eerste zijn. Rhamm heeft zijn gegevens
geput uit Hanssen,]) die wederom als bron Jensen3) aan-
geeft. Jensen gebruikte een register der goederen van het
domcapitel van Sleeswijk opgemaakt in 1641 of 1642. Deze
goederen zijn meest uitgedrukt in „marken gouds" en
„ottingen", met enkele uitzonderingen, waartoe ook be-
hoort Scaffling (later Schafflund) in de „Vogtei" Hackstedt.
Deze voogdij bevat 18 dorpen en 9 kerspelen met 3Qljs

hoeve en 13 koters. De goederen zijn zeer ongelijk; zij
worden uitgedrukt in ottingen, maar te Scaffling in roeden :
„daselbst ein jedes auf einem vollen Gute allemal in allen
Schlägen beieinander bekommt 10 Ruthen, ein jede Ruthe
von 8 Ellen in Acker und Wiesen", zoo luidt het manuscript.
Later vermeldt Jensen zelf nog bij Scaffling: „Darin4vol!e
Capitelsgüter jedes von 10 Ruthen, und eine Wassermühle
des Capitels, wobei 2 Ruthen Landes durchs ganze Feld.
Diese 2 Ruthen waren vorhin bei einem der Capitelsgüter
gewesen aber der Mühle zugelegt".

Op het eerste gezicht schijnt het, dat men hier inderdaad

') GeorgHanssen „Agrarhistorische Abhandlungen" Lpzg. 1880.
2) Dr. Jensen „Auszüge aus dem Erdbuch des Schleswiger

Domcapitels. Schleswig-Holstein-Lauenb. Landesberichte. Altona.
1846-1847.
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een voorbeeld heeft van de wijze van naamgeven, die wij
besproken hebben. Het laatste citaat zegt dat de goederen
in roeden worden uitgedrukt; het eerste schijnt te zeggen
dat ieder goed in elk Gewann een aantal roeden heeft,
gelijk aan het eerste aantal, waarmee waarschijnlijk roeden
breedte bedoeld zijn. Intusschen staat er eigenlijk dat ieder
goed in alle slagen samen 10 roeden krijgt en dit kan
heel goed juist het zelfde beteekenen als het tweede citaat
zegt, zonder iets te verklaren, alleen vergezeld van de
mededeeling dat er een Gewannstelsel bestaat. Dit geval
zou dan behooren bij de gevallen die wij aanstonds zullen
bespreken.

Verder is nog tegen de eerste opvatting dit bezwaar,
dat dan alle slagen juist even breed zouden moeten zijn.
De juistheid der verklaring van Hanssen en Rhamm schijnt
dus minstens genomen twijfelachtig.l)

Wij komen nu tot de voorbeelden, die mij toeschijnen
veel overeenkomst met het friesche geval te hebben.

In de eerste plaats dan de door Hanssen in zijn boven-
genoemd werk beschreven „Gehöferschaften" in den omtrek
van Trier. In die Gehöferschaften heerschte nog in den
nieuwen tijd een toestand die veel overeenkomst vertoonde
met het oude hoevenstelsel. En nu is het wel merkwaardig
dat de namen, die men heeft voor de aandeelen in het
gemeenschapsland (ideëele quoten van den „gehöferschaft-
lichen Bann") van denzelfden aard zijn, als wij die bespreken.
Deze namen zijn velerlei, b.v.:

a. een „ploeg" met als onderdeelen 4 viertel, terwijl
1 viertel = 48 duim.

b. 1 roede = 10 voet, 1 voet = 10 duim, 1 duim —10 lijnen.
c. 1 „schuh" = 16 duim.
d. 1 vat = 16 maatjes.
e. 1 kerf = 16 „tippelchen".
ƒ. 1 „petermännchen" = ? penningen.

') In drie naburige dorpen zijn de hoeven successievelijk gelijk
aan 2, 1 en 4 roeden. De zaak wordt hierdoor echter niet veel
helderder.
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Hanssen noemt 17 zulke manieren op, die men vooral
in 3 soorten verdeelen kan: 1. die met behulp van lengte-
maten, 2. van inhoudsmaten, 3. van geldstukken, waarbij
dan nog de „kerven" als alleenstaand geval komen.

Het is vrij duidelijk dat de lengtematen, die hier onder
voorkomen, niets te maken hebben met de breedte van de
bouw- en hooilanden, welke, naast de algemeene weiden,
in enkele gevallen nog tot de „Gehöferschaft" behooren
en in dat geval periodiek verloot worden.

Al deze grootheden schijnen zuiver hulpmiddel te zijn
ter verdeeling en ordening. Zij bewerken vooreerst aan-
schouwelijkheid en maken in de tweede plaats het breu-
ken-rekenen onnoodig.

Vooral het rekenen met breuken leverde in oudheid en
middeleeuwen groote bezwaren op. Dit hing ook hiermee
samen, dat men geen geschikte schrijfwijze voor de breuken
had. Alleen de stambreuken (breuken met één tot teller)
kon men eenvoudig voorstellen. Verder behielpen de
Romeinen (en ook lateren) zich met de unciae, waarmee
zij ten minste de breuken met 12 als noemer konden voor-
stellen (daar 1 uncia =. 1jli libra).

Interessant is ook met het oog hierop de gewoonte der
Grieksche sterrekundigen om de grootte der verduiste-
ringen in duimen uit te drukken. De middellijn van de
zon werd daartoe in 12 duimen verdeeld; was deze b.v.
voor 5/12 verduisterd dan had men een verduistering van
5 duimen. Ja, men had zelfs oppervlakteduimen, waarbij
de geheele oppervlakte van de zon = 12 duim werd ge-
steld, zoodat nu een verduistering van 5 duim beteekende
dat 6/i2 van de oppervlakte donker was.

In dit laatste nu heeft men een zuiver aequivalent van
het uitdrukken van de grootte van landerijen in roeden,
voeten enz.

Een overeenkomstige wijze van uitdrukken als in de
Gehöferschaften bij Trier heeft men in Noord-Friesland,x)

') Zie: Hanssen l.c. Bd. II p. 469. „Staven" is het meervoud
van _stab".
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waar in Stapelholm en Schwabstedt de zoogenaamde „Sta-
venverfassung" bestaat. De „staven" zijn de eenheden
waarin akker- en hooiland en de aandeelen in de gemeene
weide zijn uitgedrukt. Wij hebben hier dus meer nabij de
streken, waar virga en pes thuis behoorden, een naam,
die er aan herinnert .

Nog kan genoemd worden het eiland Alsen, waa r men
de landerijen wel naar „Faden" meet, overeenkomende
met de marken gouds aan den vasten w a l . x ) 2 )

Verder heeft men in de nabijheid van Bremen de zoo-
genaamde „durchgestrengte Spal len" . s ) In het midden der
18e eeuw had men ten minste in Viehland in eenige dor- j
pen eene verdeeling van den grond, waarbij deze Spallen
de eenheid vormden. In het dorp Schiffdorf bestond de
hoeve uit 16 Spal l ; verder „wer 4 Spall Landes durchge-
strenget hat, oder acquirir t , der ist ein Baumann, wer aber \
weniger hat, ist ein Köther". Rhamm schijnt het woord !
„durchgestrenget" in verband te willen brengen met het |
verstrooid liggen der strooken gronds (Spallen) over de
Gewannen en zoekt op deze wijze steun voor de besproken I
theorie. Uit de beschrijving blijkt echter van die Gewannen ;

niets en verder blijkt uit bovenstaande citaat van Pufen- •
dorf dat deze „durchgestrenget" tegenover „aquir ir t" stelt;
wij zullen het dus door „geërfd" kunnen vertalen.4) De
„durchgestrengte Spallen" zijn dan eenvoudig erfland.

Ditzelfde „streng" treft men aan in de „Achtstrengs-
Gerechtigkeiten J ' , waar in de hoeven van het naburige Sandt-
stedt verdeeld waren. 8)

') Zie: Jensen l.c. 2) Hoewel er verschillende andere ver-
klaringen zijn, is het toch niet onmogelijk dat deze „marken
gouds" ook nog tot de besproken rubriek van namen behooren.

3) Pufendorf „Observationes Juris Universi" IlI p. 302. 1756.
Hierin vindt men een vrij uitvoerige beschrijving.

4) „Streng" is volgens het Oost-friesche Woordenboek ook
„tak" van een familie. „Spal", „Spall", „Spale" beteekent veelal
een dun, lang hout.

5) Rhamm wil dit tot de 8-ossen ploeg terugbrengen.
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Eindelijk wil ik nog noemen de in Drente voorkomende
gewoonte de „waren" te verdeelen met behulp van inhouds-
maten. Zoo werd 1/16 van een waar „een spint waardeels"
genoemd, waarschijnlijk, omdat een mud 16 spint had. x)
Een „spint lands" was ook wel een stuk bouwland, waarin
een spint zaad ging, maar daarmee had dit niets te maken.

Eenmaal (te Sleen) vond ik ook de uitdrukking „voet
wardeels"; de beteekenis hiervan blijkt echter niet.

Het kan moeilijk ontkend worden, dat al deze gevallen
veel overeenkomst hebben met de virga en zijn onderdee-
len in de kloosterregisters van Fulda en Werden. Het
komt mij dan ook waarschijnlijk voor dat de bedoelde
virga niets is dan een denkbeeldige eenheid, waardoor de
grootheid, die verdeeld moet worden of waarvan men
eenige bijelkaar neemt (hier de hoeve), wordt voorgesteld.

Een krachtige bevestiging van deze hypothese levert nog
het volgende.

Een van de dorpen waar de virga voorkwam was het
Groningsche dorp Onstwedde.2) En nu zijn er twee zaken
van bijzonder belang. Ten eersten dat in Onstwedde tot
voor korten tijd een gemeene mark bestond (zooals ook
in de naburige dorpen van Westerwolde), hetgeen ook het
geval was in de streken, zoo even genoemd, waar de be-
sproken wijze van naamgeven voorkwam. Die namen toch
dienden vooral om deaandeelen in de mark uitte drukken.

Maar verder is er in dat dorp en de naburige dorpen
tot op den nieuwsten tijd een benaming overgebleven, die
met de virga al zeer verwant is, n.1. de „mollenwaar",
die hier ook de eenheid is, waarin de aandeden in de
mark worden uitgedrukt.

De „mollen" of „mollen" is n.1. ook de in Westerwolde

') Zie „Register van het Carspel Eelde van de grondschat-
tinge" van 1646 en 1654. Staten-Archief. R. A. Assen. De naam
komt ook voor in de marken Ees, Norg en Zuidlaren. In Zuid-
laren is echter een spint = '/12 waar.

2) „In Uuestaruualde in Unesuuido Miginuuard unam virgam
unam solidum et unam mansionem". Kötzschke, p. 51.
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bij het meten der akkers gebruikelijke lengtemaat, zoodat
wij hier evenals bij de virga een naam hebben, die zoo-
wel een lengtemaat als een landmaat voorstelt. De mollen
is verdeeld in 7 voeten en is dus ongeveer de helft van
de gemiddelde roede; het zou dus ook de helft van de
oude virga kunnen zijn.x) Een bezwaar is echter dat we
voor de waarschijnlijkste grootte van de virga 16 voeten
vonden.

In elk geval, al moge het verband iets minder eenvoudig
zijn, de onderstelling schijnt toch niet gewaagd, dat de
virga in den vroegeren tijd gelijksoortige diensten bewees
als later de mollenwaar. Toch moet er, afgezien van de
grootte, nog een belangrijk verschil geweest zijn : de mol-
lenwaar drukt alleen uit het aandeel in de gemeene mark,
zonder het in particulier bezit zijnde bouw-en gras-land;
de virga moet dit laatste mede omvat hebben. Men kan
toch moeilijk aannemen, dat bij schenking aan het klooster
alleen het aandeel in de mark werd geschonken en het
overige land van de hoeve niet.

Wanneer wij ons dus de mollenwaar willen ontstaan
denken uit de virga, moeten we aannemen dat het aandeel
in de gemeene mark langzamerhand is losgeraakt van het
overige deel van de hoeve met behoud van den naam.
Verder is er ook nog een zuivere grootte-verschil, d.w.z.
de virga moet een grooter aandeel in de mark hebben

') In het Westerw. Landrecht van 1566 komt de mollen voor
als „molen van soven voeten". De „mollesfoten" uit de Fr. wet-
ten zullen waarschijnlijk voeten voorstellen met den mollenstok
gemeten (die niet overal 7 voeten behoeft gehad te hebben).
Waarschijnlijk zijn ook dezelfde voeten bedoeld in de „Costumen
van Baarderadeel" van 1542 (Fr. Charterboek II p. 860), waar
gesproken wordt van een „moltvoet". Overigens schijnt in de
prov. Friesland van den naam geen spoor meer over te zijn.

De heer O. Eisinga, landmeter te Winschoten, was zoo vrien-
delijk mij mede te deelen dat een door hem gemeten „mullenstok"
2,06 M. lang was; dit geeft voeten van 29'/2 cM. De voet is weer
in 12 duimen verdeeld.
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omvat dan een mol lenwaar voorstelt. Zooals wij boven
zagen, stelde waarschijnli jk de virga de normale bedrijfs-
eenheid voor, hetgeen in den nieuweren tijd de mol lenwaar
zeker niet was . De mol lenwaar was in de 17e en 18e eeuw
in Ons twedde 1.'8 van een vol boer rech t ; in de ande re
dorpen van Wes te rwolde , voor zoover er gegevens bes taan,
y4 . Waarschi jnl i jk is oorspronkeli jk een vol erf, w a a r v a n
er te Ons twedde „van oudsher" 33 waren , het normale
bezit gewees t ; waarschijnli jk zal dus ook de virga, waar -
van hier sprake is, zulk een vol erf geweest zijn. Nader-
hand was echter dit normale bezit k le iner ; het is moeilijk
uit te maken hoe groot het w a s ; .in het midden der 19e
eeuw misschien ongeveer een half erf . 1 ) 2 )

Vonden wij in de mol lenwaar dus een aan de virga zeer
verwante grootheid, niet onmogelijk is er ook in de provincie
Groningen nog langen tijd iets van de , ,pes" overgebleven.

Men vindt n.1. in de 16e en 17e eeuw in het dorp Pie-
te rburen een l andmaa t „voetesdeel" vermeld. In 15483)
vindt rnen : „vijf voetesdelen gelegen te Pe tersbui ren ende
maken ses koegraes ende 4 mannemad t" . In 1630 bestond
de grond te Pie terburen uit 8IOV2 juck en 3691/* voetes-

') Zie C. J. Geertsema „Beschrijving van den landbouw in de
districten Oldambt, Westerwolde en Fivelgo". Haarlem 1868.

2) Bij overdracht van vaste goederen in de 17e en 18e eeuw
komt in Onstwedde 2 mollenwaar het meeste voor, in de andere
marken van Westerwolde 1 mollenwaar (Recht. Arch. VI e. R. A.
Groningen). Beide stelt '/4 van e e n vol boerrecht voor. Het nor-
male bezit moet echter grooter geweest, zijn. Blijkens de wille-
keuren der marken uit dienzelfden tijd waren er namelijk ook
nog vele volle erven.

Zooals blijkt uit de markerechten van Overijssel en Gelderland
was in die provinciën meestal 1 volle waar het normale aandeel,
hoewel de verdeeling tot op '/4 gaat. Die minder bezit heeft geen
stemrecht. In Gelderland heet nog al eens „vol buer" wie '/4 waar
bezit. De willekeuren van de marken in Drente geven hieromtrent
voor die provincie weinig uitsluitsel. (Zie de uitgaven van de
Ver. tot Uitgaaf der bronnen van het Oud-Vad. Recht.)

3) Handschrift No. 11. R. A. te Groningen.
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deelen ; de ingezetenen verklaren dat 5 voetsdeelen = 6
jucken zijn.1) Waarschijnlijk van denzelfden tijd nog:
„Peterbuiren en Nielandt sinnen op die Uterdicken voets-
deelen, vijff voetsdeelen wordt gerekent op 8 jucken". Dit
laatste schijnt een vergissing. De berekening van 1630 en
de meting van 1650—1701 zijn wel met de eerste verhou-
ding in overeenstemming. Wij hebben hier dus in de 16e
eeuw een landmaat, die niet veel van een gras verschilt
en naar de voet genoemd wordt, terwijl wij boven zagen
dat in de 15e eeuw in Oost-Friesland een voet gelijk aan
een gras werd gesteld. Deze „voetsdeelen" zouden dus wel
denzelfden oorsprong kunnen hebben als de voeten ginds.2)

VI. Hoe de voet tot een gras werd.

Boven is als waarschijnlijkste verhouding van virga en
pes genoemd die van 16 : 1. Nu zijn hierbij echter twee
moeilijkheden, waarvan een reeds genoemd is, n.1. dat de
roede niet overal 16 voet zal geweest zijn, gezien de uit-
loopende waarden in later tijd.

Is nu toch steeds de pes voor ljie virga gerekend met
behulp van een vaste rekenroede, of varieerde de verhou-
ding? Dit zal moeilijk zijn uit te maken. Vast staat echter
dat de gewone verdeeling der „waren" die is in deelen
— Va> 1U> ll» enz. Andere verdeelingen komen weinig
voor; slechts vindt men nog wel eens Vs e n lU- De meest
voorkomende breuken laten zich dus geschikt voorstellen
met een roede van 16 voeten, de laatste door een van 12
voeten. Een roede van 14 voeten zou hier echter vrij
onbruikbaar zijn.

') „Register der grasen enz." R. A. te Groningen.
2) in een oordeel van 1461 („Warfsconstitutien en Oordeelen"

van Mr. H. O. Feith) vond ik nog sprake van „votesdeelen" in
een proces tusschen Eetken Allema en „de scepetellers van peters-
buren ende nijeland". Dit woord „scepetellers" wijst op gemeen-
schappelijke weide.
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De andere moeilijkheid Is, dat het niet best is in te
zien, hoe een voet gelijk aan een gras (in later tijd meestal
0,45 tot 0,5 H.A.) kan worden. Het is n.1. wel zeker dat
de normale friesche hoeve van dien tijd grooter dan 16 gras
geweest is en waarschijnlijk ook wel grooter dan 32 gras.

De registers van Fulda en Werden bevatten hieromtrent
weinig gegevens. In Fulda vond ik alleen : „Quirnivurt
12 habens mansos". Het dorp Kornwerd had dus 12 hoeven.

In 1546') bedroeg het tot dit dorp behoorende land
ongeveer 1065 pondemaat (blijkens onderzoek weinig
verschillend van de tegenwoordig daarvoor gerekende
363/4 A.); dit geeft per hoeve bijna 90 pondemaat, dus
ruim 60 gras.

In Werden staat nog: „In Midningi duodecimam partem
totius ville"2); dit dorp, in Westergo liggend, is waar-
schijnlijk het tegenwoordige Midlum. Neemt men nu aan
dat het hier genoemde twaalfde deel een hoeve betee-
kent, dan vindt men met behulp van opgaven uit denzelfden
tijd als zooeven voor een hoeve Vis v a " 1018pondemaat;
dus ook ongeveer 60 gras.

In de 15e eeuw heeft men eenige gegevens in de grootte
der hoeven in de Ommelanden, waaraan zekere rechten
verbonden zijn, n.1. 15 en 30 gras; daar deze echter bene-
denste grenzen zijn en dus ook wel 1/2 of 1|4 hoeve kunnen
voorstellen, kan men hier niet al te veel waarde aan
hechten. Voor het jaar 1511 heeft de Boer8) voor 2 ge-
meenten van Friesland de grootte der gemiddelde hoeve
berekend en daarbij gevonden voor Leeuwarderadeel 16'/2
H.A., voor Ferwerderadeel 17 H.A., dus + 33 en 34 gras.
De gemiddelde hoeve eenige eeuwen daarvoor zal eerder
grooter dan kleiner geweest zijn.

') „Register van den aanbreng van 1511 en verdere stukken"
uitgeg. door Fr. Gen. v. Gesch., Oudh. en Taalk. Deel IlI.

2) Kötzschke l.c.p. 14.
3) T. J. de Boer „De Friesche grond in 1511", Historische

Avonden. Tweede Bundel, p. 95.
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Arends geeft voor Jeverland (begin 19e eeuw) als volle
hoeve 60 gras op.

Hoe kan nu 1iie van een hoeve van b.v. 60 (moderne)
grazen een grootheid (pes) voorstellen, die naderhand weer
met een gras gelijk gesteld blijkt te worden? Wij kunnen
ons dat, dunkt mij, op de volgende manier denken. Een
(modern) gras is een stuk land, waarop een koe het zomer-
halfjaar weide vindt.

Nu heeft echter een boer met 16 koeien niet genoeg aan
16 grazen land. Vooreerst behooren bij het beslag vee ook
nog jonge en andere guste beesten, benevens paarden en
schapen. Verder is er nog minstens evenveel land noodig
om het hooi voor den winter te leveren als voor de weide.
Eindelijk behoort tot de hoeve nog huis en hof en een of
enkele perceelen bouwland; zoo komen we allicht op
ongeveer 60 gras.

We kunnen nu Vis van de hoeve het hoeve aandeelper
koe noemen, ook een soort gras; dit zou dus de oorspron-
kelijke pes zijn. In de 15e eeuw schijnt de pes echter de
beteekenis van een modern gras te hebben. Welke der beide
grazen bedoeld wordt met „terra boum" der registers is niet
met zekerheid in elk geval uit te maken, waarschijnlijk
meestal de oorspronkelijke pes. Hier en daar echter b.v. als
er onderscheid gemaakt wordt tusschen pascua en prata
(weideland en hooiland) moet het de nieuwe zijn. Hieruit
blijkt dat het proces der omvorming van de eene in de
andere in dien tijd reeds aan den gang was.

Waarschijnlijk is ook de pes in het register voorkomende
niet altijd hoevequotum, maar ook wel eens een modern
gras. Dit moet haast wel opgemaakt worden uit het ver-
schijnsel dat, vooral in de omstreken van Emden, allerlei
willekeurige aantallen pedes zooveel voorkomen.

In verband hiermee is het wel interessant te zien, dat
veel later, in de 16e en 17e eeuw, nog in een streek gren-
zende aan Friesland een hoevequotum onder den naam
gras voorkomt; n.1. in het Goorecht en wel in de marken :
Haren, Ommen, Glimmen en Noordlaren. Hiervan blijkt
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het eerst bij de scheiding van de Harener mark omst reeks
1550. Dat wij hiervan een vrij uitvoerig vers lag bezitten
danken wij aan het feit, dat de stad Groningen te Haren
een hofstede bezat, w a a r a a n verbonden w a s 3/i w a a r in
„Haerer marcke" . x )

Bij de verdeel ing werd het geheele veld verdeeld in een
aanta l afzonderlijke ter re inen, die succesievelijk onde r de
dee lhebbers n a a r verhouding van hun waar ta l len werden
verdeeld. Meestal word t vermeld hoeveel land de stad daarbi j
kreeg, u i tgedrukt in mudden (1 mud = 160 O roede) .
Nu kocht de stad in een dier afzonderlijke velden het
aandeel van een ander , Berte Ha rmannus , die drie „grazen"
bezit. Wij krijgen dan de volgende merkwaard ige mede-
dee l ing : 2) „Noch tho verstaene dat die voerschr . dre vern-
dell vann eenn waer sullen u i thmaekenn inn dit Landt
twalff graesenn dat nuw die Stadt a ldaer heft, daer noch
tho Berte H a r m a n n u s die grasen voerschr. , also dat een
waer is XVI graesen, dat die Stadt heft daer eenn waer
min eenn g r a s . s ) Noch tho wetenn dat eenn waer kann
a lda r u i thmaekenn vier mudde Landt, Oeck tho wetenn
dat elck gras is hyr gerekent voer eenn spint Landes ,
unde anderhalff mudde Landes een vreesch g ras" . 4 )

Men ziet dat hier uitdrukkelijk gewaarschuwd word t een
Hare r g ras niet met een friesch g ras te ve rwar ren . Een
Harer g ras blijkt dus te zijn '/i6 van een waar , dus een
hoevequotum, ju i s t wa t wij a a n n a m e n dat de pes oor-
spronkelijk geweest is. 6) De mededeeling dat een gras

') G. Acker Stratingh „De inkomsten der Stad Groningen van
het Gorecht in 1563—1564". Bijdragen tot de Gesch. en Oudheidk.
inz. v. d. Prov. Gron. Deel V p. 81.

2) lx. p. 92.
3) De s tad had nu n.1. 3/4 w a a r -f- 3 g r a s = 15 g ra s .
4) Een w a a r kreeg dus op dat bepaalde terrein 4 mud land .
Verde r is een m u d ( = 160 D roede) = 2/3 friesch g r a s

( = 240 D roede) .
5) Uit het bovenstaande citaat blijkt nog, dat deze quota voor

ieder der deelen van het veld afzonderlijk verkocht konden worden.



296

„hyr gerekent (is) voer eenn spint Landes" werkt verwar-
rend; een spint lands zou zijn Vie mud, dus 10 vierkante
roede, wat hier niet uitkomt. De bedoeling is blijkbaar
een spint waars; wij zagen boven dat hieronder in het
naburige Drente 1/16 waar verstaan werd.

Opgemerkt moet nog worden dat hier een Harer gras
eigenlijk niet het totale hoevequotum schijnt te zijn, maar
dat deel er van, hetwelk op de gemeene mark betrekking
heeft; het is n.1. 1jie waar, terwijl onder „waar" hier al-
leen het aandeel in de mark schijnt verstaan te worden,
niet de geheele hoeve. Bij het bespreken van de inkomsten
van de stad toch uit haar hofstede met 18 à 19 mudden
bouwland wordt nog gezegd : „Hyr hoert oeck thoe dre
verndell van een waer oest unde west in die marcke tho
Harenn".

Nu is het wel eigenaardig dat in iets later tijd een „waar"
de volledige hoeve en een gras het volledige hoevequotum
schijnen voor te stellen. In 1600 en 1612 nl. wordt in
het verpondingsregister J) het grondbezit in Haren op 33J/4

waar gesteld. De mark is nu zoo goed als geheel ver-
deeld, men heeft nu echter den ouden naam gehouden, waar-
mee men nu het geheele bezit aangeeft. In 1631 echter
wordt het grondbezit in grazen opgegeven, n.1.6IOV2 gras. '3)
Dit zijn blijkbaar weer Harer grazen, hoewel er niet 16
maal het aantal „waren" van 1612, maar 18 maal dat aan-
tal is.

De naburige dorpen : Glimmen, Onnen en Noordlaren
worden in de verpondingsregisters ongeveer op dezelfde
wijze behandeld; het aantal grazen per waar is hier on-
geveer 13, 12 en 12. 3)4j

') „Oudt Stadboek". G. A. te Groningen.
2) ,,Register der grastallen enz." R. A. te Groningen.
3) In overeenstemming met het aantal spinten per waar in het

naburige Zuidlaren ! (Zie pag. 289.)
4) Merkwaardig is nog wel dat in het register het totaalbedrag

der grazen gewoon bij dat der friesche grazen van andere plaatsen
wordt opgeteld. Men zou dus aan de mogelijkheid denken dat hier
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Wanneer wij thans de vraag willen trachten te beant-
woorden boven dit hoofdstuk geplaatst, n.1. hoe de pes
een gras werd, willen we eerst de vereenvoudigende on-
derstelling maken, dat het normale aantal koeien per hoeve
16 was, dus gelijk aan het aantal voeten per roede (beide
12 of 14 zou natuurlijk dezelfde redeneering geven). Zooals
wij boven zagen, zal dit aantal wel ongeveer juist geweest
kunnen zijn voor het dorp Kornwerd, het eenige, waarvan
we de grootte der hoeven met waarschijnlijkheid kennen.

Nu schept dus 1/ie van de hoeve, dus Vie virga of een
pes de gelegenheid om een koe te houden. Door tweeërlei
proces wordt deze grootheid nu tot de landmaat, die men
gras noemt. Vooreerst gaat men langzamerhand onder
pes niet meer verstaan de gelegenheid om een koe te
houden, maar het weiderecht voor een koe (of als de ge-
meenschappelijke weide gescheiden is, het voor een koe
noodige weideland); Vi6 van de hoeve wordt dus vervan-
gen door Vi6 v a n het daartoe behoorend weideland. Met
dit proces komt overeen de overgang van den naam „waar"
van de geheele hoeve op het aandeel, dat de hoeve in de
gemeene mark toekomt, die in Drente en elders plaats vond.1)

toch friesche grazen bedoeld zijn. Daar is het aantal echter veel
te klein voor. Wat het dorp Haren betreft, blijkt dit reeds uit de gege-
vens van 1563 — 1564, die boven besproken zijn. Als al het heide-
veld en minder goede land wordt weggelaten, krijgt men per
waar nog wel 55 mud of 36 gras.

In de tweede plaats heb ik voor alle 4 dorpen uit de marken-
kaart van Joosting de oppervlakte van de geheele mark berekend
(den vorm geometriseerend) en de uitkomst vergeleken met de
bovenstaande grastaHen. Wanneer het friesche grazen waren,
zou, naar ik vond, de oppervlakte van Haren 6 maal te klein zijn
opgegeven, die van de andere dorpen 14, 10 en 11 maal. Wij
kunnen dus wel aannemen, dat het nog de oude grazen waren.

Opgemerkt moet worden, dat deze inhomogeniteit bij de ver-
ponding waarschijnlijk weinig bezwaren gaf, daar men het bedrag
der belasting naar het schijnt berekende uit de totale huurwaarde.

!) Wij zagen te Haren juist het omgekeerde, maar dit was na
de verdeeling van de mark.
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Vervolgens komt als tweede proces, voor zoover noodig, j
dat het recht een koe te mogen weiden wordt vervangen:
door het daaraan beantwoordend grondstuk, welks grootte
nu als algemeen bruikbare maat, ook voor ander dan
weideland, wordt aangenomen. l)

Zoo zou men zich het verloop van de zaak kunnen
voorstellen, als het normale aantal koeien 16 was. De;
vraag is echter in hoeverre is dit juist? In Westerwolde
was het blijkens de willekeuren in 17e en 18e eeuw wel I
een gewoon aantal.

Zoo mocht te Onstwedde een vol erf 16 koeien, 16 guste
beesten, 8 paarden enz. op de gemeene mark brengen;
te Sellingen 16 koeien, te Vlagtwedde 12 k., 16 g.b., 4 p.
enz., te Wedde 16 k., 16 g.b., 6 p. enz., te Veele 12 k.,
16 g.b., 4 p. enz. (later 8 g.b.), te Smeerling 32 beesten»
8 p. (later 36 b., 6 p.).

Van andere streken zijn er niet veel gegevens. Swart
geeft voor verschillende marken van Oost-Friesland nog op;i
5 à 6 k., 8 k., 8 k. en 12 g.b., 8 k., 36 k., 32 k. en 6 k,

Voor Ballum op Ameland geeft Waling Dijkstra 2) op:
8 k. of 16 g.b. Te Midwolda was in 1851 nog een meen-
teschar, waarop 128 beesten mochten weiden (128 = 8
X 16). 8) *)

') Men ziet beide processen als het ware geschieden, als men
de twee begrippen, die hier bedoeld zijn, naast elkaar ziet optre-
den. Zoo te Poppingawier in 1580: „een saté lands omtrent 12
of 13 kogangen to hoy end to gars" en „omtrent tien kogank te
gars end twalff pondematen meden" (Register van de geestelijke
opkomsten van Oostergo, p. 28). In het Reg. v. d. Aanbreng
evenzoo de beide begrippen van het 2e proces, soms onderschei-
den als „koegang" en „gras".

2) „Uit Frieslands Volksleven" IV p. 271.
3) Mr. J. G. C. Joosting „De Groningsche Marken". Qesch,

Atl. v. Ned.
4) Voor Drente, Overijssel en Gelderland wordt in de wille-

keuren meestal wel het aantal schapen opgegeven, maar niet het
aantal koeien; soms wordt gezegd dat het aantal koeien niet
grooter mag zijn dan het aantal, dat m e n ' s winters voeden kan;
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Bij het overzien der getallen valt op dat deze over het
algemeen door 2 en ook door 4 deelbaar zijn, hetgeen
ook haast noodzakelijk was met het oog op de zoo alge-
meene verdeeling der waren in 2 en 4 onderdeden.

Ongetwijfeld heeft er dan ook een streven bestaan, juist
om die verdeeling mogelijk te maken, het aantal koeien
per hoeve tot een 4- of 8-voud te maken. Zoo zal dus ook
hier 16 een zeer geschikt getal zijn, evenals een roede van
16 voet in het bijzonder geschikt was om de bedoelde
hoeve-aandeelen met vermijding van breuken voor te
stellen.

Toch zal natuurlijk het aantal koegrazingen per hoeve
niet overal 16 geworden zijn; in den regel zal het ook niet
gelijk zijn geweest aan het aantal voeten van de plaatselijke
roede. Ook in dat geval evenwel kunnen wij ons het ont-
staan van de rekening in voet-grazen nog wel op de vol-
gende wijze voorstellen. Als de verdeeling in voeten de
oorspronkelijke was, zal zij, als onpractisch met het oog
op het weideland spoedig door die in koegrazingen ver-
vangen zijn, misschien met behoud van den ouden naam.
Was de verdeeling in koegrazingen de oorspronkelijke,
dan kan men de gewoonte deze met den naam voet aan
te duiden hebben overgenomen van streken, waarbij het
aantal grazingen per hoeve en voeten per roede wèl over-
eenkwamen. Men zou ook kunnen zeggen dat nu het aantal
voeten van de denkbeeldige roede wordt gelijkgesteld aan
het aantal koeien per hoeve (koegrazingen per waar); dit
is de derde mogelijkheid waarop in hoofdstuk IlI gedoeld
werd.l)

misschien ontbreken dus de voorschriften omdat door de beperkt-
heid der hooilanden het aantal van zelf beperkt bleef. Ik vond
echter nog in Drente: 26, 16, 12, 35 en 24; in Overijssel 12
(later 24) en 4; in Gelderland 12, 16, 8, 8 en 5.

î) Wij spraken tot nog toe slechts over de 2 voornaamste
eenheden: virga en pes. Waarschijnlijk is de pertica hetzelfde
als de virga. (In Engeland werden de namen door elkaar gebruikt.)
De „cubitus" zal 2, 2'/2 of 3 pes geweest zijn en de pollex V12 pes.

8
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VII. Conclusies met betrekking tot een friesch
hoeven- of markestelsel.

Ten slotte willen we de vraag stellen : in hoeverre kun-
nen uit het voorafgaande conclusies getrokken worden
betreffende een hoeven- of markestelsel in die friesche
streken, waarover het bovenstaande handelt?

Wij kunnen dan de verkregen resultaten samenvatten
in het negatieve, dat de theorie van Heek c.s. waarbij de
virga en pes uit het breedte-systeem worden verklaard,
onjuist zou zijn, en het positieve, dat de beteekenis van
de virga en pes met eenige meerdere zekerheid is gebleken
en dat een nieuwe theorie daaromtrent is opgesteld.

Dit negatieve resultaat, het verwerpen der breedte-theorie,
maakt dat aan de opvatting, dat er in Friesland een hoe-
venstelsel, sooals dat in hoofdstuk II gedefinieerd werd,
zou hebben bestaan, de voornaamste steun ontvallen is,
zoodat dit niet meer kan worden volgehouden.

Wat het positieve resultaat betreft, zoo volgt uit de
erkenning van de virga als hoeve, dat er toch een soort
hoevenstelsel geweest moet zijn, waarbij de verschillende
hoeven van ieder dorp gelijkwaardige eenheden vormden.l)
Dat dit zonder Gewannstelsel zeer goed kan, blijkt uit de
inrichting der hoeven in de veen- en marschkolonies van
iets lateren tijd, waarbij men gewoonlijk rechthoeken van
bepaalde afmetingen uitmat.2)

Hiermee wil natuurlijk niet gezegd zijn, dat de friesche
hoeven uit den tijd, waarvan hier sprake is, daar eenige
gelijkenis mee hadden. Integendeel; het feit der regel-
matige onderverdeeling van de virga, geheel overeenko-
mende met bekende marke-indeelingen, gesteund door het
gelukkige toeval, dat op een der genoemde plaatsen nog
eeuwen later een mark bestond, wijst er op, dat de oud-

') Hierop wijst ook al het feit dat het klooster te Werden
V12 van een dorp kan bezitten. Zie pag. 293. j

2) Zie o.a. J. H. Gosses „De vorming van het graafschap Hol- i
land". Bijdragen v. Vad. Gesch. en Oudh. Vijfde Reeks II p. 288.
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friesche dorpen een gemeene mark hadden, waarin de
hoeven aandeel bezaten.

Men zou hier dus kunnen spreken van een hoevenstel-
sel, gewijzigd naar de behoeften der weidestreek, waarbij
de verdeelingen niet in hoofdzaak plaats vonden naar de
breedte der akkerstrooken, maar vooral door middel van
de weide-aandeelen. De fout der meeste onderzoekers is
tot nog toe geweest, dat zij, ook in de friesche kleistreek,
de akkerbouw te veel als hoofdzaak hebben beschouwd.

Wat deze friesche marken betreft, het bovenstaande is
niet veel meer dan een aanwijzing voor hun bestaan ook
op de klei; het onderzoek naar hun inrichting is zelfs
voor de geest nog nauwelijks begonnen. *)

') Slechts over de marken der Middel- en Noordfriesche eilanden
is, voorzoover mij bekend, iets van beteekenis gepubliceerd.

Zie: J. Houwink „De Staatkundige en Rechtsgeschiedenis van
Ameland. Ld. Diss. Jur. 1899 en Q. Hanssen „Zur Geschichte der
Feldsysteme in Deutschland" Agrarhist. Abh. I Lpzg. 1880.




